
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

26.04.2018  м. Київ  № 261

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку –депозитарної ді-
яльності, а саме 
депозитарної діяльності 
депозитарної установи 
ТОВ «КОЛЕГІЯ - ЦІННІ ПА-
ПЕРИ»

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини 2 статті 7 Закону 
України «Про державне регулювання ринку цінних папе-
рів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення 
дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816 та за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (зі змінами) (далі – Порядок), 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльнос-
ті, а саме депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви серії АЕ № 263323 від 17.09.2013, видану на підставі 
рішення Комісії від 17.09.2013 №1858 ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЕГІЯ - ЦІННІ 
ПАПЕРИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
32962682; місцезнаходження: 04208, місто Київ, про-
спект В. Порика, будинок 7-Б літера А), на підставі заяви 
про анулювання ліцензії відповідно до підпункту 1 пункту 
1 розділу ІV Порядку.

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників фондового ринку та повідомити у встановле-
ному порядку ТОВ «КОЛЕГІЯ - ЦІННІ ПАПЕРИ»,  
ПАТ «Національний депозитарій України», Національний 
банк України про це рішення; оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 261–282 від 26.04.2018 р. 
Рішення Комісії № 285 від 26.04.2018 р.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«26» квітня 2018 р.  м. Київ  № 262

Щодо анулювання лі-
цензій на провадження 
професійної діяльності 
на фондовому ринку 
ПАТ «БАНК ФАМІЛЬ-
НИЙ», ідентифікаційний 
код юридичної особи 
20042839

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та абзацу першого пунк-
ту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулювання 
ліцензії на окремі види професійної діяльності на фон-
довому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого 
Міністерством юстиції України 01.06.2013 за 
№ 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: брокерської діяльності серії 
АЕ №642047 від 28.05.2015, андеррайтингу серії АЕ 
№642049 від 28.05.2015 , видані на підставі рішення Ко-
місії від 11.03.2015 № 294 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІО0НЕР-
НОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (місцезна-
ходження: 03039, м.Київ, проспект Голосіївський, 
будинок 26-А, ідентифікаційний код юридичної особи 
20042839), на підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV 
Порядку, у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищев-
казаних видів професійної діяльності на фондовому 
ринку протягом року, згідно з наявними в Комісії щомі-
сячними адміністративними даними протягом 2017 року, 
січня та лютого 2018 року, нерегулярними даними за 
період з 01.01.2017 - 12.04.2018, та регулярними що-
денними даними організаторів торгівлі з 01.01.2017 по 
12.04.2018. 

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: внесення 
відповідних змін до ліцензійного р еєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів; оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«26» квітня 2018 р.  м. Київ  № 263

Щодо анулювання лі-
цензій на провадження 
професійної діяльності 
на фондовому ринку 
ПАТ «СІТІБАНК», іденти-
фікаційний код юридич-
ної особи 21685485

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та абзацу першого 
пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: андеррайтингу серії АЕ 
№642058 від 19.06.2015, діяльності з управління цін-
ними паперами серії АЕ №642059 від 19.06.2015, ви-
дані на підставі рішення Комісії від 19.06.2015 № 852 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СІТІ-
БАНК» (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вулиця Ді-
лова, будинок 16-Г, ідентифікаційний код юридичної 
особи 21685485), на підставі підпункту 10 пункту 1 роз-
ділу ІV Порядку, у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом 
вищевказаних видів професійної діяльності на фондо-
вому ринку протягом року, згідно з наявними в Комісії 
щомісячними адміністративними даними протягом 
2017 року, січня та лютого 2018 року, нерегулярними 
даними за період з 01.01.2017 - 12.04.2018, та регу-
лярними щоденними даними організаторів торгівлі з 
01.01.2017 по 12.04.2018. 

2. Департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: 
внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру 
професійних учасників ринку цінних паперів; опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті Ко-
місії.

3. Управлінню міжнародної с півпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«26» квітня 2018 р.  м. Київ  № 264

Щодо анулювання лі-
цензії на провадження 
професійної діяльності 
на фондовому ринку 
ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-
АГ», ідентифікаційний 
код юридичної особи 
24511691

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та абзацу першого 
пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професій-

ної діяльності на фондовому ринку - діяльності з тор-
гівлі цінними паперами, а саме дилерської діяльності 
серії АЕ №294636 від 29.12.2014, видану на підставі 
рішення Комісії від 16.12.2014 № 1734 ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-
АГ» (місцезнаходження: 69008, Запорізька обл. м. За-
поріжжя, вул., Південне шосе, буд. 72, ідентифікацій-
ний код юридичної особи 24511691), на підставі 
підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у зв’язку з 
нездійсненням ліцензіатом вищевказаного виду про-
фесійної діяльності на фондовому ринку протягом 
року, згідно з наявними в Комісії щомісячними адміні-
стративними даними протягом 2017 року, січня та лю-
того 2018 року, нерегулярними даними за період з 
01.01.2017 - 12.04.2018, та регулярними щоденними 
даними організаторів торгівлі з 01.01.2017 по 
12.04.2018.

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів; оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«26» квітня 2018 р.  м. Київ  № 265

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ТОВ «АЙ ПІ 
СЕК’ЮРІТІЗ», ідентифіка-
ційний код юридичної осо-
би 36301402

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та абзацу першого 
пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме андеррайтингу від 
20.04.2016, видану на підставі рішення Комісії від 
19.04.2016 № 450 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ПІ СЕК’ЮРІТІЗ» (місцезнахо-
дження: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 
86 П, офіс 320, ідентифікаційний код юридичної особи 
36301402), на підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV 
Порядку, у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищев-
казаного виду професійної діяльності на фондовому 
ринку протягом року, згідно з наявними в Комісії щомі-
сячними адміністративними даними протягом 2017 
року, січня та лютого 2018 року, нерегулярними дани-
ми за період з 01.01.2017 - 12.04.2018, та регулярними 
щоденними даними організаторів торгівлі з 01.01.2017 
по 12.04.2018. 

2. Департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: 
внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру 
професійних учасників ринку цінних паперів; опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті Ко-
місії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комуніка -
цій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування  
цього рішення в офіційному друкованому виданні  
Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«26» квітня 2018 р.  м. Київ  № 266

Щодо анулювання лі-
цензії на проваджен-
ня професійної діяль-
ності на фондовому 
ринку ПАТ «БАНК 
«ЮНІСОН», ідентифі-
каційний код юридич-
ної особи 38514375

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської ді-
яльності», Закону України «Про державне регулюван-
ня ринку цінних паперів в Україні» та абзацу першого 
пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме дилерської діяльності АЕ 
№263113 від 05.06.2013, видану на підставі рішення 
Комісії від 05.06.2013 № 328 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІО-
НЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК «ЮНІСОН» (місце-
знаходження: 03028, м. Київ, проспект Науки, будинок 
30-А, ідентифікаційний код юридичної особи 38514375), 
на підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у 
зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищевказаного 
виду професійної діяльності на фондовому ринку про-
тягом року, згідно з наявними в Комісії щомісячними 
адміністративними даними протягом 2017 року, січня 
та лютого 2018 року, нерегулярними даними за період 
з 01.01.2017 - 12.04.2018, та регулярними щоденними 
даними організаторів торгівлі з 01.01.2017 по 
12.04.2018. 

2. Департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: 
внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру 
професійних учасників ринку цінних паперів; опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті Ко-
місії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«26» квітня 2018 р.  м. Київ  № 267

Щодо анулювання лі-
цензії на провадження 
професійної діяльності 
на фондовому ринку 
ТОВ «ПЛАНЕТА СЕР-
ВІС», ідентифікаційний 
код юридичної особи 
37608383

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та абзацу першого 
пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме, дилерської діяльності серії 
АЕ №185134 від 02.10.2012, видану на підставі наказу 
Голови Комісії від 02.10.2012 № 866 ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАНЕТА СЕР-
ВІС» (місцезнаходження: 65039, м. Одеса, проспект Га-
гаріна, будинок 12-а, ідентифікаційний код юридичної 
особи 37608383), на підставі підпункту 10 пункту 1 роз-
ділу ІV Порядку, у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом 
вищевказаного виду професійної діяльності на фондо-
вому ринку протягом року, згідно з наявними в Комісії 
щомісячними адміністративними даними протягом 2017 
року, січня та лютого 2018 року, нерегулярними даними 
за період з 01.01.2017 - 12.04.2018, та регулярними що-
денними даними організаторів торгівлі з 01.01.2017 по 
12.04.2018. 

2. Департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: 
внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру 
професійних учасників ринку цінних паперів; опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті Ко-
місії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«26» квітня 2018 р.  м. Київ  № 268

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ТОВ «МІЛЛЕНІУМ 
КАПІТАЛ», ідентифікацій-
ний код юридичної особи 
30634328

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської ді-
яльності», Закону України «Про державне регулюван-
ня ринку цінних паперів в Україні» та абзацу першого 
пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме андеррайтингу АЕ №294599 
від 03.12.2014, видану на підставі рішення Комісії від 
02.12.2014 № 1630 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЛЛЕНІУМ КАПІТАЛ» (місцезнахо-
дження: 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72 
літера А, ідентифікаційний код юридичної особи 
30634328), на підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV 
Порядку, у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищев-
казаного виду професійної діяльності на фондовому 
ринку протягом року, згідно з наявними в Комісії щомі-
сячними адміністративними даними протягом 2017 року, 
січня та лютого 2018 року, нерегулярними даними за 
період з 01.01.2017 - 12.04.2018, та регулярними що-
денними даними організаторів торгівлі з 01.01.2017 по 
12.04.2018. 

2. Департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: 
внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру 
професійних учасників ринку цінних паперів; опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті Ко-
місії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комуніка-
цій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування  
цього рішення в офіційному друкованому виданні  
Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«26» квітня 2018 р.  м. Київ  № 269

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ТОВ «ІК «А.І.С.Т. - 
ІНВЕСТ», ідентифікаційний 
код юридичної особи 
22925951

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та абзацу першого пунк-
ту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулювання 
ліцензії на окремі види професійної діяльності на фон-
довому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого 
Міністерством юстиції України 01.06.2013 за 
№ 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме андеррайтингу АЕ №294670 
від 28.01.2015, видану на підставі рішення Комісії від 
16.12.2014 № 1733 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 
«А.І.С.Т. - ІНВЕСТ» (місцезнаходження: 03181, м. Київ, 
вул. Академіка Вільямся, буд. 19/14, прим. 692, іденти-
фікаційний код юридичної особи 22925951), на підста-
ві підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у зв’язку з 
нездійсненням ліцензіатом вищевказаного виду про-
фесійної діяльності на фондовому ринку протягом 
року, згідно з наявними в Комісії щомісячними адміні-
стративними даними протягом 2017 року, січня та лю-
того 2018 року, нерегулярними даними за період з 
01.01.2017 - 12.04.2018, та регулярними щоденними 
даними організаторів торгівлі з 01.01.2017 по 
12.04.2018. 

2. Департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: 
внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру 
професійних учасників ринку цінних паперів; опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті Ко-
місії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка. 

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«26» квітня 2018 р.  м. Київ  № 270

Щодо анулювання лі-
цензії на провадження 
професійної діяльності 
на фондовому ринку 
ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНО-
ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР 
«ГЛОБАЛ», ідентифіка-
ційний код юридичної 
особи 35093607

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та абзацу першого 
пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме діяльності з управління цінними 
паперами АЕ №642052 від 08.06.2015, видану на підста-
ві рішення Комісії від 04.06.2015 №742 ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНО-
ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ГЛОБАЛ» (місцезнаходження: 
04073, м. Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5, 
ідентифікаційний код юридичної особи 35093607), на 
підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у 
зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищевказаного виду 
професійної діяльності на фондовому ринку протягом 
року, згідно з наявними в Комісії щомісячними адміні-
стративними даними протягом 2017 року, січня та лютого 
2018 року, нерегулярними даними за період з 01.01.2017 
- 12.04.2018, та регулярними щоденними даними органі-
заторів торгівлі з 01.01.2017 по 12.04.2018. 

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів; оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

 Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«26» квітня 2018 р.  м. Київ  № 271

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ 
КАПІТАЛ», ідентифікацій-
ний код юридичної особи 
20280450

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та абзацу першого 
пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме, дилерської діяльності серії 
АE №294727 від 14.02.2015, видану на підставі рішення 
Комісії від 14.02.2015 №122 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕР-
НОМУ ТОВАРИСТВУ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬ-
НИЙ КАПІТАЛ» (місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, 
проспект Пушкіна, 15, ідентифікаційний код юридичної 
особи 20280450), на підставі підпункту 10 пункту 1 роз-
ділу ІV Порядку, у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом 
вищевказаного виду професійної діяльності на фондо-
вому ринку протягом року, згідно з наявними в Комісії 
щомісячними адміністративними даними протягом 2017 
року, січня та лютого 2018 року, нерегулярними даними 
за період з 01.01.2017 - 12.04.2018, та регулярними що-
денними даними організаторів торгівлі з 01.01.2017 по 
12.04.2018. 

2. Департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: 
внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру 
професійних учасників ринку цінних паперів; опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті Ко-
місії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«26» квітня 2018 р.  м. Київ  №272

Щодо анулювання  
ліцензій на провадження 
професійної діяльності 
на фондовому ринку  
ПАТ «БАНК 3/4», іденти-
фікаційний код юридич-
ної особи 36002395

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та абзацу першого 
пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: андеррайтингу серії АЕ 
№ 294793 від 30.04.2015, діяльності з управління цінни-
ми паперами серії АЕ № 294781 від 07.04.2015, видані 
на підставі рішення Комісії від 07.04.2015 № 456 ПУ-
БЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК 3/4» 
(місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 
буд. 25, ідентифікаційний код юридичної особи 
36002395), на підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV 
Порядку, у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищев-
казаних видів професійної діяльності на фондовому 
ринку протягом року, згідно з наявними в Комісії щомі-
сячними адміністративними даними протягом 2017 року, 
січня та лютого 2018 року, нерегулярними даними за 
період з 01.01.2017 - 12.04.2018, та регулярними що-
денними даними організаторів торгівлі з 01.01.2017 по 
12.04.2018. 

2. Департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: 
внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру 
професійних учасників ринку цінних паперів; опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті Ко-
місії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

 Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«26» квітня 2018 р.  м. Київ  №273

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ АБ «УКРГАЗ-
БАНК», ідентифікаційний 
код юридичної особи 
23697280

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та абзацу першого 
пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме, діяльності з управління цін-
ними паперами серії АЕ № 294716 від 14.02.2015, ви-
дану на підставі рішення Комісії від 14.02.2015 №121 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІО-
НЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження: 
03087, м. Київ, вулиця Єреванська, будинок 1, іденти-
фікаційний код юридичної особи 23697280), на підста-
ві підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у зв’язку з 
нездійсненням ліцензіатом вищевказаного виду про-
фесійної діяльності на фондовому ринку протягом 
року, згідно з наявними в Комісії щомісячними адміні-
стративними даними протягом 2017 року, січня та лю-
того 2018 року, нерегулярними даними за період з 
01.01.2017 - 12.04.2018, та регулярними щоденними 
даними організаторів торгівлі з 01.01.2017 по 
12.04.2018. 

2. Департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: 
внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру 
професійних учасників ринку цінних паперів; опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті Ко-
місії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«26» квітня 2018 р.  м. Київ  №274

Щодо анулювання лі-
цензії на провадження 
професійної діяльності 
на фондовому ринку 
ПАТ «ДОЙЧЕ БАНК 
ДБУ», ідентифікаційний 
код юридичної особи 
36520434

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів г осподарської діяль-
ності», Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та абзацу першого 
пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професій-

ної діяльності на фондовому ринку - діяльності з тор-
гівлі цінними паперами, а саме, брокерської діяль-
ності від 24.07.2015, видану на підставі рішення 
Комісії від 24.07.2015 №1084 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІО-
НЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДОЙЧЕ БАНК ДБУ» (місце-
знаходження: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 20, 
ідентифікаційний код юридичної особи 36520434), на 
підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у 
зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищевказаного 
виду професійної діяльності на фондовому ринку 
протягом року, згідно з наявними в Комісії щомісячни-
ми адміністративними даними протягом 2017 року, 
січня та лютого 2018 року, нерегулярними даними за 
період з 01.01.2017 - 12.04.2018, та регулярними що-
денними даними організаторів торгівлі з 01.01.2017 
по 12.04.2018. 

2. Департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: 
внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру 
професійних учасників ринку цінних паперів; опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті Ко-
місії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«26» квітня 2018 р.  м. Київ  №275

Щодо анулювання лі-
цензії на провадження 
професійної діяльнос-
ті на фондовому ринку 
ТОВ «КИЇВ-ДІЛЕР», 
ідентифікаційний код 
юридичної особи 
33402728 

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та абзацу першого 
пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме діяльності з управління цін-
ними паперами АЕ №642027 від 14.05.2015, видану на 
підставі рішення Комісії від 13.05.2015 №673 ТОВАРИ-
СТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВ-
ДІЛЕР» (місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Івана 
Кудрі, буд. 20, ідентифікаційний код юридичної особи 
33402728), на підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV 
Порядку, у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищев-
казаного виду професійної діяльності на фондовому 
ринку протягом року, згідно з наявними в Комісії щомі-
сячними адміністративними даними протягом 2017 
року, січня та лютого 2018 року, нерегулярними дани-
ми за період з 01.01.2017 - 12.04.2018, та регулярними 
щоденними даними організаторів торгівлі з 01.01.2017 
по 12.04.2018. 

2. Департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: 
внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру 
професійних учасників ринку цінних паперів; опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті Ко-
місії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«26» квітня 2018 р.  м. Київ  №276

Щодо анулювання лі-
цензії на провадження 
професійної діяльності 
на фондовому ринку 
ТОВ «ФІНЕКС», іденти-
фікаційний код юридич-
ної особи 32397934

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та абзацу першого 
пункту 11 розділу IV Поряд ку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме, дилерської діяльності серії 
АВ №581150 від 06.04.2011, видану на підставі наказу 
Голови Комісії від 06.04.2011 № 324 ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНЕКС» (місце-
знаходження: 83015, Донецька область, Ворошилов-
ський район, м. Донецьк, просп. Миру, 13, ідентифіка-
ційний код юридичної особи 32397934), на підставі 
підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у зв’язку з 
нездійсненням ліцензіатом вищевказаного виду про-
фесійної діяльності на фондовому ринку протягом 
року, згідно з наявними в Комісії щомісячними адміні-
стративними даними протягом 2017 року, січня та лю-
того 2018 року, нерегулярними даними за період з 
01.01.2017 - 12.04.2018, та регулярними щоденними 
даними організаторів торгівлі з 01.01.2017 по 
12.04.2018. 

2. Департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: 
внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру 
професійних учасників ринку цінних паперів; опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті Ко-
місії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«26» квітня 2018 р.  м. Київ  №277

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «ТАСКОМ-
БАНК», ідентифікаційний 
код юридичної особи 
09806443

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської ді-
яльності», Закону України «Про державне регулюван-
ня ринку цінних паперів в Україні» та абзацу першого 
пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професій-

ної діяльності на фондовому ринку - діяльності з тор-
гівлі цінними паперами, а саме діяльності з управлін-
ня цінними паперами серії АЕ №642021 від 13.05.2015, 
видану на підставі рішення Комісії від 13.05.2015 
№653 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ТАСКОМБАНК» (місцезнаходження: 01032, м. Київ, 
вулиця Симона Петлюри, будинок 30, ідентифікацій-
ний код юридичної особи 09806443), на підставі під-
пункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у зв’язку з не-
здійсненням ліцензіатом вищевказаного виду 
професійної діяльності на фондовому ринку протягом 
року, згідно з наявними в Комісії щомісячними адміні-
стративними даними протягом 2017 року, січня та лю-
того 2018 року, нерегулярними даними за період з 
01.01.2017 - 12.04.2018, та регулярними щоденними 
даними організаторів торгівлі з 01.01.2017 по 
12.04.2018. 

2. Департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: 
внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру 
професійних учасників ринку цінних паперів; опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті Ко-
місії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«26» квітня 2018 р.  м. Київ  №278

Щодо анулювання лі-
цензії на провадження 
професійної діяльності 
на фондовому ринку 
ПрАТ «АЛЬТАНА КАПІ-
ТАЛ», ідентифікаційний 
код юридичної особи 
20337279

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та абзацу першого 
пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професій-

ної діяльності на фондовому ринку - діяльності з тор-
гівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу АЕ 
№294685 від 20.01.2015, видану на підставі рішення 
Комісії від 23.09.2014 № 1255 ПРИВАТНОМУ АКЦІО-
НЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» 
(місцезнаходження: 04053, м. Київ, провулок Киянів-
ський, будинок 7 А, ідентифікаційний код юридичної 
особи 20337279), на підставі підпункту 10 пункту 1 
розділу ІV Порядку, у зв’язку з нездійсненням ліцензі-
атом вищевказаного виду професійної діяльності на 
фондовому ринку протягом року, згідно з наявними в 
Комісії щомісячними адміністративними даними про-
тягом 2017 року, січня та лютого 2018 року, нерегу-
лярними даними за період з 01.01.2017 - 12.04.2018, 
та регулярними щоденними даними організаторів 
торгівлі з 01.01.2017 по 12.04.2018. 

2. Департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: 
внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру 
професійних учасників ринку цінних паперів; опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті Ко-
місії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«26» квітня 2018 р.  м. Київ  №279

Щодо анулювання лі-
цензії на провадження 
професійної діяльності 
на фондовому ринку 
ТОВ «СТОКМАРКЕТ-
ІНВЕСТ», ідентифікацій-
ний код юридичної осо-
би 37515048

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та абзацу першого 
пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професій-

ної діяльності на фондовому ринку - діяльності з тор-
гівлі цінними паперами, а саме, брокерської діяль-
ності серії АГ №579991 від 02.11.2011, видану на 
підставі наказу Голови Комісії від 02.11.2011 № 1020 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СТОКМАРКЕТ-ІНВЕСТ» (місцезнаходження: 03680, 
м. Київ, проспект Відрадний, буд. 52, ідентифікацій-
ний код юридичної особи 37515048), на підставі під-
пункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у зв’язку з не-
здійсненням ліцензіатом вищевказаного виду 
професійної діяльності на фондовому ринку протягом 
року, згідно з наявними в Комісії щомісячними адміні-
стративними даними протягом 2017 року, січня та лю-
того 2018 року, нерегулярними даними за період з 
01.01.2017 - 12.04.2018, та регулярними щоденними 
даними організаторів торгівлі з 01.01.2017 по 
12.04.2018. 

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів; оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії   Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«26» квітня 2018 р.  м. Київ  №280

Щодо анулювання лі-
цензії на провадження 
професійної діяльності 
на фондовому ринку 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК», 
ідентифікаційний код 
юридичної особи 
23494714 

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської ді-
яльності», Закону України «Про державне регулюван-
ня ринку цінних паперів в Україні» та абзацу першого 
пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професій-

ної діяльності на фондовому ринку - діяльності з тор-
гівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу серії 
АЕ №185092 від 12.10.2012, видану на підставі нака-
зу Голови Комісії від 09.10.2012 №917 ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АЛЬФА-БАНК» 
(місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Десятин-
на, 4/6, ідентифікаційний код юридичної особи 
23494714), на підставі підпункту 10 пункту 1 розділу 
ІV Порядку, у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом ви-
щевказаного виду професійної діяльності на фондо-
вому ринку протягом року, згідно з наявними в Комісії 
щомісячними адміністративними даними протягом 
2017 року, січня та лютого 2018 року, нерегулярними 
даними за період з 01.01.2017 - 12.04.2018, та регу-
лярними щоденними даними організаторів торгівлі з 
01.01.2017 по 12.04.2018. 

2. Департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: 
внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру 
професійних учасників ринку цінних паперів; опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті Ко-
місії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«26» квітня 2018 р.  м. Київ  №281

Щодо анулювання лі-
цензій на провадження 
професійної діяльності 
на фондовому ринку 
ПАТ «Державний ощад-
ний банк України», іден-
тифікаційний код юри-
дичної особи 00032129

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та абзацу першого 
пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: андеррайтингу серії АЕ 
№642065 від 19.06.2015, діяльності з управління цінни-
ми паперами серії АЕ №642066 від 19.06.2015, видані 
на підставі рішення Комісії від 19.06.2015 № 850 Пу-
блічному акціонерному товариству «Державний ощад-
ний банк України» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, 
вул. Госпітальна, будинок 12г, ідентифікаційний код 
юридичної особи 00032129), на підставі підпункту 10 
пункту 1 розділу ІV Порядку, у зв’язку з нездійсненням 
ліцензіатом вищевказаних видів професійної діяльності 
на фондовому ринку протягом року, згідно з наявними в 
Комісії щомісячними адміністративними даними протя-
гом 2017 року, січня та лютого 2018 року, нерегулярни-
ми даними за період з 01.01.2017 - 12.04.2018, та регу-
лярними щоденними даними організаторів торгівлі з 
01.01.2017 по 12.04.2018. 

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів; оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«26» квітня 2018 р.  м. Київ  №282

Щодо анулювання лі-
цензії на провадження 
професійної діяльності 
на фондовому ринку 
ПАТ «АКБ «ТРАСТ-
КАПІТАЛ», ідентифіка-
ційний код юридичної 
особи 26519933

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської ді-
яльності», Закону України «Про державне регулюван-
ня ринку цінних паперів в Україні» та абзацу першого 
пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професій-

ної діяльності на фондовому ринку - діяльності з тор-
гівлі цінними паперами, а саме, дилерської діяльності 
серії АД №075834 від 07.09.2012, видану на підставі 
наказу Голови Комісії від 06.09.2012 №734 ПУБЛІЧ-
НОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АКЦІОНЕР-
НИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ТРАСТ-КАПІТАЛ» (місце-
знаходження: 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 7, 
ідентифікаційний код юридичної особи 26519933), на 
підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у 
зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищевказаного 
виду професійної діяльності на фондовому ринку 
протягом року, згідно з наявними в Комісії щомісячни-
ми адміністративними даними протягом 2017 року, 
січня та лютого 2018 року, нерегулярними даними за 
період з 01.01.2017 - 12.04.2018, та регулярними що-
денними даними організаторів торгівлі з 01.01.2017 
по 12.04.2018. 

2. Департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: 
внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру 
професійних учасників ринку цінних паперів; опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті Ко-
місії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комуніка-
цій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування  
цього рішення в офіційному друкованому виданні Ко-
місії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
26.04.2018  м. Київ  № 285

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів

За результатами аналізу ситуації щодо товариств (пере-
лік додається) та з урахуванням постанови старшого слід-
чого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у 
Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві 
капітана податкової міліції Сидорчука Романа Анатолійови-
ча від 04.04.2018 р., яка надійшла до Комісії листом від 
05.04.2018 р. за вх. № 11644, про заборону внесення змін 
до системи депозитарного обліку та проведення позапла-
нової перевірки, винесеної в межах досудового розсліду-
вання за № 32017100000000066 від 13.05.2017 р.,

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 27.04.2018 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, 
емітованих товариствами (перелік додається) (далі − 
Цінні папери).

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій 
України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711) та депозитарним установам, що здійснюють 
облік прав власності на Цінні папери, здійснювати облі-
кові операції щодо Цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій 
України» невідкладно з моменту отримання цього рішен-
ня довести до відома депозитарних установ, що здійсню-
ють облік прав власності на Цінні папери у депозитарній 
системі України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204) довести до 
відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» у триден-
ний термін з моменту отримання ним копії цього рішення 
повідомити Комісію про його виконання.

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідоми-
ти про прийняте рішення ПАТ «Національний депозитарій 
України», Професійну асоціацію учасників ринків капіталу 
та деривативів (ПАРД), Українську асоціацію інвестиційно-
го бізнесу, Асоціацію «Українські фондові торговці».

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії 
з цінних паперів та 
фондового ринку
«26» квітня 2018 року № 285

Перелік Товариств, 
яким з 27.04.2018 р. зупинено внесення змін 

до системи депозитарного обліку цінних паперів 

№ з/п

Ідентифі-
каційний 

код 
юридич-
ної особи

Найменування товариства

1. 38404576 Закритий недиверсифікований пайовий 
інвестиційний фонд «Абсолют клуб» 
(ЄДРІСІ 23200126) ТОВ «Вестерн Груп»

2. 38404576 Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «АБСОЛЮТ АРГЕНТУМ» 
(ЄДРІСІ 23300206) ТОВ «Вестерн 
Груп» 

3. 38404576 Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «АБСОЛЮТ ПЛАТИНУМ» 
(ЄДРІСІ 23300125) ТОВ «Вестерн 
Груп» 

4. 38404576 Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «АБСОЛЮТ АУРУМ» 
(ЄДРІСІ 23300205) ТОВ «Вестерн 
Груп»

5. 20006855 ПАТ «Глобал Транспорт логістік» 
6. 38450233 ПАТ «Еліт Інвест Проект» 
7. 37026197 ПАТ «Ліка Логістік» 
8. 33545414 ПАТ «ЦОН Норма» 
9. 35634846 ТОВ ТПК «ОМЕГА» 
10. 38864788 ПАТ «Актив Груп Консалтинг» 
11. 37037324 ПАТ «АФС» 
12. 24918926 ПАТ «КУ «Бізнес Резерв» 
13. 38003301 ПАТ «Домінанта Колект» 
14. 38933056 ПАТ «Кінг Айс» 
15. 39148240 ПАТ СК «Стандарт Ре» 
16. 38186056 Закритий недиверсифікований 

венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «ЛЕМАКО ІНВЕСТ» 
(ЄДРІСІ 23300183) ТОВ КУА «Лемако 
Ессет Менеджмент» 

17. 38186056 Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «ЛЕМАКО КАПІТАЛ» 
(ЄДРІСІ 23300182) ТОВ КУА «Лемако 
Ессет Менеджмент»

18. 38186056 Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «Континентальний фонд 
нерухомості» (ЄДРІСІ 23300180) ТОВ 
КУА «Лемако Ессет Менеджмент» 

19. 37396482 ПАТ ЗНВКІФ «Авантаж» 

20. 38656883 ПАТ ЗНВКІФ «Інтегрум венчурс» 
21. 37249988 ПАТ «Профінанс» 
22. 38870152 ПАТ РА «Рефей» 
23. 38864814 ПАТ ТД «Віан» 
24. 37997662 ПАТ ФК АОА «Інвестментс» 
25. 14209896 ПАТ «Черкаський ремонтно-

транспортний завод» 
26. 37499765 ПАТ «Юридичні послуги» 
27. 35253505 Пайовий венчурний недиверсифіко-

ваний закритий інвестиційний фонд 
«Укрнадра» (ЄДРІСІ 2331717) 
ТОВ КУА «Нью Ессет» 

28. 38716601 Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «Інвест Кепітел» (ЄДРІСІ 
23300240) ТОВ КУА «АРБ Інвест» 

29. 38716601 Закритий недиверсифікований 
венчурний інвестиційний фонд 
«Джерело» (ЄДРІСІ 23300220)
ТОВ КУА «АРБ Інвест»

30. 34180468 Пайовий закритий недиверсифікова-
ний венчурний інвестиційни фонд 
«РТІ-Україна» (ЄДРІСІ 233407)
ТОВ КУА «АСД Менеджмент» 

31. 34180468 Закритий диверсифікований пайовий 
інвестиційний фонд «Збалансований 
дохід» (ЄДРІСІ 2311346) 
ТОВ КУА «АСД Менеджмент»

32. 35141110 Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
(ЄДРІСІ 2331272) ТОВ КУА «Холдинг 
Груп»

33. 35141110 Закритий диверсифікований пайовий 
інвестиційний фонд «ПІФ» (ЄДРІСІ 
2311208) ТОВ КУА «Холдинг Груп»

34. 35141110 Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «АВК» (ЄДРІСІ 2331224)
ТОВ КУА «Холдинг Груп»

35. 35141110 Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «ЛАЙФ САЙЕНС»
(ЄДРІСІ 2331270) ТОВ КУА «Холдинг 
Груп»

36. 35141110 Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «САЛМАН ХАЙВЕЙ»
(ЄДРІСІ 2331271) ТОВ КУА «Холдинг 
Груп»

37. 35141110 Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «ІМПУЛЬС ІІ» (ЄДРІСІ 2331259) 
ТОВ КУА «Холдинг Груп»

38. 35141110 Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «Імпульс І» (ЄДРІСІ 2331223)
ТОВ КУА «Холдинг Груп»

39. 13800475 ПАТ АСК «Дністер» 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення 

Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про внесення змін до 
Порядку визнання емісії цінних паперів 

недобросовісною та недійсною»
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-

дового ринку від 26.04.2018 № 289 було схвалено проект 
рішення НКЦПФР «Про внесення змін до Порядку визна-
ння емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною».

Проект рішення НКЦПФР «Про внесення змін до По-
рядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та 
недійсною», яким пропонується виклаcти в новій редак-
ції Порядок визнання емісії цінних паперів недобросовіс-
ною та недійсною (далі – Проект) розроблено відповідно 
до пункту 13 статті 8, пункту 3 частини другої статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні» та статті 33 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» з метою удосконалення ви-
мог порядку визнання емісії цінних паперів недобросо-
вісною та недійсною у зв’язку із набранням 06.01.2018 
чинності Законом України від 16 листопада 2017 року 
№ 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залу-
чення інвестицій емітентами цінних паперів» (далі – За-
кон), яким передбачено внесення змін до ряду положень 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»»

Так, зазначеним Законом, крім іншого, встановлені 
нові підстави для визнання емісії цінних паперів недо-
бросовісною, а також встановлений період у часі, протя-
гом якого може бути прийняте рішення про визнання емі-
сії цінних паперів недобросовісною. 

Окрім цього, Проект дає визначення поняттю «нео-
дноразове грубе порушення емітентом прав інвесторів 
під час емісії цінних паперів».

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надсила-
тися за адресами: Національній комісії з цінних паперів та 
фондового ринку: 01010, м. Київ- 601, вул. Московська, 8, 
корпус 30 (департамент корпоративного управління та 
корпоративних фінансів) та e-mail: dmytro.dorozhko@
nssmc.gov.ua, liudmyla.rozhanska@nssmc.gov.ua. 

Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту опри-
люднюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР – http://
www.nssmc.gov.ua/. Строк, протягом якого приймаються 
зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань, становить 10 робочих днів з дня, на-
ступного за днем оприлюднення Проекту. 

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення 

Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про затвердження Порядку 
збільшення (зменшення) статутного капіталу 

акціонерного товариства»
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 26.04.2018 № 290 було схвалено 
проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку 
збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонер-
ного товариства». 

Проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку 
збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонер-
ного товариства», яким пропонується затвердити Поря-
док збільшення (зменшення) статутного капіталу акціо-
нерного товариства (далі – Проект) розроблено 
відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
статей 28, 32, 33 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», частини четвертої статті 14, частини 
першої статті 15, частини першої статті 16 Закону України 
«Про акціонерні товариства», з метою встановлення по-
рядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акці-
онерного у зв’язку із набранням 06.01.2018 чинності За-
коном України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвести-
цій емітентами цінних паперів» (далі – Закон) , яким пе-
редбачено внесення змін до ряду положень Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Закону 
України «Про акціонерні товариства».

Так, зазначеним Законом, крім іншого, удосконалено 
порядок емісії цінних паперів та вимог щодо оформлен-
ня проспекту при публічній пропозиції цінних паперів та 
визначення винятків, при яких оформлення проспекту не 
вимагається.

Також Законом врегульовано запровадження механіз-
му можливості прийняття загальними зборами акціонер-
ного товариства рішення щодо невикористання пере-
важного права акціонерів на придбання акцій додаткової 
емісії. 

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надсила-
тися за адресами: Національній комісії з цінних паперів та 
фондового ринку: 01010, м. Київ- 601, вул. Московська, 8, 
корпус 30 (департамент корпоративного управління та 
корпоративних фінансів) та e-mail: dmytro.dorozhko@
nssmc.gov.ua, liudmyla.rozhanska@nssmc.gov.ua. 

Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР – 
http://www.nssmc.gov.ua/. 

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення Проекту. 

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 № 1843 зі змінами, пп. 3) п. 1 глави 2 
розділу V Положення про порядок здійснення емісії об-
лігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі 
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змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань у формі витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 18.04.2018 
року за №1003881839 про внесення 03.05.2017 року за-
пису про припинення за судовим рішенням юридичної 
особи у зв’язку з визнанням її банкрутом; 13.04.2017, 
13.04.2017, 5/118/б, Господарський суд Чернівецької об-
ласті, та інформації, наданої листом ПАТ «НДУ» від 
06.04.2018 року №502/03 (вх. від 10.04.2018 року 
№12224), скасовано реєстрацію випуску облігацій ДП 
«Екосир» (код за ЄДРПОУ: 31966513). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ДП «Екосир» від 10.08.2005 
року №194/2/05, видане Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 58-КФ-С-О від 27 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, пп. 3) п. 1 глави 2 
розділу V Положення про порядок здійснення емісії об-
лігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі 
змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань у формі витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 18.04.2018 
року за №1003880611 про внесення 07.02.2018 року за-
пису про припинення за судовим рішенням юридичної 
особи у зв’язку з визнанням її банкрутом; 29.01.2018, 
29.01.2018, 10/95-09, Господарський суд Вінницької об-
ласті, та інформації, наданої листом ПАТ «НДУ» від 
06.04.2018 року №502/03 (вх. від 10.04.2018 року 
№12224), скасовано реєстрацію випуску облігацій  
ТОВ «ВКФ Спайк» (код за ЄДРПОУ: 20102046). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «ВКФ Спайк» 
від 21.04.2006 року №165/2/06, видане Державною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 59-КФ-С-О від 27 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, пп. 3) п. 1 глави 2 
розділу V Положення про порядок здійснення емісії об-
лігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі 
змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань у формі витягу з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 18.04.2018 
року за №1003881839 про внесення 03.05.2017 року за-
пису про припинення за судовим рішенням юридичної 
особи у зв’язку з визнанням її банкрутом; 13.04.2017, 
13.04.2017, 5/118/б, Господарський суд Чернівецької об-
ласті, та інформації, наданої листом ПАТ «НДУ» від 
06.04.2018 року №502/03 (вх. від 10.04.2018 року 
№12224), скасовано реєстрацію випуску облігацій  
ДП «Екосир» (код за ЄДРПОУ: 31966513). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ДП «Екосир» від 
23.03.2006 року №129/2/06, видане Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз-
порядження № 57-КФ-С-О від 27 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, пп. 3) п. 1 глави 2 
розділу V Положення про порядок здійснення емісії об-
лігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі 
змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань у формі витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 18.04.2018 
року за №1003881824 про внесення 13.02.2018 року за-
пису про припинення за судовим рішенням юридичної 
особи у зв’язку з визнанням її банкрутом; 23.01.2018, 
23.01.2018, 5027/447-б/2012, Господарський суд Черні-
вецької області, та інформації, наданої листом  
ПАТ «НДУ» від 06.04.2018 року №502/03 (вх. від 
10.04.2018 року №12224), скасовано реєстрацію випуску 
облігацій ТОВ «Виробничо-комерційне товариство 
«Арго» (код за ЄДРПОУ: 22836526) серії А. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Виробничо-
комерційне товариство «Арго» серії А від 13.12.2002 
року №95/2/02, видане Державною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 62-КФ-С-О від 27 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, пп. 3) п. 1 глави 2 
розділу V Положення про порядок здійснення емісії об-
лігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі 
змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань у формі витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
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підприємців та громадських формувань від 18.04.2018 
року за №1003881824 про внесення 13.02.2018 року за-
пису про припинення за судовим рішенням юридичної 
особи у зв’язку з визнанням її банкрутом; 23.01.2018, 
23.01.2018, 5027/447-б/2012, Господарський суд Черні-
вецької області, та інформації, наданої листом  
ПАТ «НДУ» від 06.04.2018 року №502/03 (вх. від 
10.04.2018 року №12224), скасовано реєстрацію випуску 
облігацій ТОВ «Виробничо-комерційне товариство 
«Арго» (код за ЄДРПОУ: 22836526) серії В. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Виробничо-
комерційне товариство «Арго» серії В від 13.12.2002 
року №96/2/02, видане Державною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 61-КФ-С-О від 27 квітня 2018 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, пп. 3) п. 1 
глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 27 грудня 2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січ-
ня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі витягу з Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань від 18.04.2018 року за 
№1003881824 про внесення 13.02.2018 року запису 
про припинення за судовим рішенням юридичної осо-
би у зв’язку з визнанням її банкрутом; 23.01.2018, 
23.01.2018, 5027/447-б/2012, Господарський суд Чер-
нівецької області, та інформації, наданої листом  
ПАТ «НДУ» від 06.04.2018 року №502/03 (вх. від 
10.04.2018 року №12224), скасовано реєстрацію випус-
ку облігацій ТОВ «Виробничо-комерційне товариство 
«Арго» (код за ЄДРПОУ: 22836526) серії С. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Виробничо-
комерційне товариство «Арго» серії С від 13.12.2002 
року №97/2/02, видане Державною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 60-КФ-С-О від 27 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т. в. о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843 зі змінами, пп. 3) п. 1 
глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 27 грудня 2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січ-
ня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридич-

них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі витягу з Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань від 18.04.2018 року за 
№1003881772 про внесення 26.09.2017 року запису 
про припинення за судовим рішенням юридичної осо-
би у зв’язку з визнанням її банкрутом; 12.09.2018, 
12.09.2018, 5/327/09, Господарський суд Миколаївської 
області, та інформації, наданої листом ПАТ «НДУ» від 
06.04.2018 року №502/03 (вх. від 10.04.2018 року 
№12224). Скасовано реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ «Інтелтрейд» (код за ЄДРПОУ: 30111542). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «ТОВ «Ін-
телтрейд» від 15.09.2006 року №580/2/06, видане Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 63-КФ-С-О від  
27 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, пп. 3) п. 1 
глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 27 грудня 2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січ-
ня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі витягу з Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань від 18.04.2018 року за 
№1003881772 про внесення 26.09.2017 року запису 
про припинення за судовим рішенням юридичної осо-
би у зв’язку з визнанням її банкрутом; 12.09.2018, 
12.09.2018, 5/327/09, Господарський суд Миколаївської 
області, та інформації, наданої листом ПАТ «НДУ» від 
06.04.2018 року №502/03 (вх. від 10.04.2018 року 
№12224), скасовано реєстрацію випуску облігацій  
ТОВ «Інтелтрейд» (код за ЄДРПОУ: 30111542) серії В. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «ТОВ 
«Інтелтрейд» серії В від 27.06.2007 року №304/2/07, 
видане 31.07.2008 року Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 64-КФ-С-О від 27 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 27 грудня 2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січ-
ня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно 
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до документів, отриманих від ПрАТ «Боїнський комп-
лекс» (код за ЄДРПОУ: 21640076, вул. Анрі Барбюса, 
37/1, корп. Б, м. Київ, 03680) на скасування реєстрації 
випуску облігацій у зв’язку з погашенням облігацій, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Боїн-
ський комплекс» серії А. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ПрАТ «Боїнський комплекс» серії А 
від 16.09.2016 №99/2/2016, видане 25.10.2016 року 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 50-КФ-С-О 
від 26 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від ПрАТ «Бо-
їнський комплекс» (код за ЄДРПОУ: 21640076, вул. Анрі 
Барбюса, 37/1, корп. Б, м. Київ, 03680) на скасування ре-
єстрації випуску облігацій у зв’язку з погашенням обліга-
цій, скасовано реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Бо-
їнський комплекс» серії В. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ПрАТ «Боїнський комплекс» серії В від 
16.09.2016 №100/2/2016, видане 25.10.2016 року Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 51-КФ-С-О від 26 квіт-
ня 2018 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від ПрАТ «Бо-
їнський комплекс» (код за ЄДРПОУ: 21640076, вул. Анрі 
Барбюса, 37/1, корп. Б, м. Київ, 03680) на скасування ре-
єстрації випуску облігацій у зв’язку з погашенням обліга-
цій, скасовано реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Бо-
їнський комплекс» серії С. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ПрАТ «Боїнський комплекс» серії С від 
16.09.2016 №101/2/2016, видане 25.10.2016 року Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 52-КФ-С-О від 26 квіт-
ня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-

ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на 
підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, зі змі-
нами та доповненнями, відповідно до відомостей з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, у формі 
витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
від 18.04.2018 року за №1003881794 про внесення 
22.02.2018 року запису про припинення за судовим рі-
шенням юридичної особи у зв'язку з визнанням її бан-
крутом; 06.02.2018, 5021/321/12, Господарський суд 
Сумської області, та інформації, наданої листом  
ПАТ «НДУ» від 06.04.2018 року №502/03 (вх. від 
10.04.2018 року №12224), скасовано реєстрацію випус-
ку акцій ПАТ «Нафтопроммаш» (код за ЄДРПОУ: 
00378454). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій  
ПАТ «Нафтопроммаш» від 18.10.2010 року №74/18/1/10, 
видане 21.06.2011 року Сумським територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового, анульовано –розпорядження № 124-КФ-С-А 
від 27 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами) та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до докумен-
тів, наданих ПрАТ виробничо-технічної комплектації 
«Південзахідхімрембудмонтаж» (01032, м. Київ, 
вул. Жилянська, буд. 110, код за ЄДРПОУ: 24916198) на 
зупинення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ виробничо-
технічної комплектації «Південзахідхімрембудмонтаж» 
(код за ЄДРПОУ: 24916198) – розпорядження  
№ 94-КФ-З від 25 квітня 2018 року. 

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

«27» квітня 2018 року.

27.04.2018 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 про емітента –
Публічне акціонерне товариство «Шляхово-будівельне управління 

№ 41», ЄДРПОУ 05416886 , 08132, Київська область, Києво-
Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 31. 
тел./ факс (044) 5257092, електронна поштова адреса 

office@dcy41.kiev.ua , адреса сторінки в мережі Інтернет 
http://dsy41.pat.ua/.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Зміна складу посадових осіб емітента.
На підставі чинного законодавства України та Статуту Товариства загаль-

ними зборами акціонерів ПАТ «ШБУ-41» 27 квітня 2018 р. (Протокол № 19) 
було прийнято рішення про припинення повноважень Голови Правління, чле-
нів Правління, Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Ревізійної 
комісії Товариства у зв’язку із завершенням строку їх повноважень:

1. Лучковський Олександр Вікторович (фізична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних ), який займав посаду Голова Правління, 
припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
5,220117%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 184984,80 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 5 років. 

2. Лазаренко Олексій Анатолійович (фізична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних ), який займав посаду Член Правління, припинив по-
вноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років. 

3. Бондарчук Ірина Миколаївна (фізична особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних), яка займала посаду Член Правління, припинила повно-
важення. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років. 

4. Ярута Наталія Іванівна (фізична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних ), яка займала посаду Член Правління, припинила повноважен-
ня. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років. 

5. Фещенко Ольга Давидівна (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних), яка займала посаду Член Правління, припинила повнова-
ження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років. 

6. Довгий Володимир Володимирович (фізична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних), який займав посаду Член Правління, при-
пинив повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посаді: 5 років. 

7. Шайдецький Вадим Борисович (фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), який займав посаду Член Правління, припи-
нив повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,002017%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 71,5грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 5 років. 

8. Смола Олександр Леонідович (фізична особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних ), який займав посаду Член Правління, припинив повнова-
ження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом ак-
цій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років. 

9. Джигирей Микола Леонідович (фізична особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних ), який займав посаду Член Правління, припинив повнова-
ження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом ак-
цій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років. 

10. Томашевський Володимир Юрійович (фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних ), який займав посаду Член Правління, припинив 
повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:  
5 років. 

11. Нетесаний Петро Іванович (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних ), який займав посаду Член Правління, припинив повнова-
ження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років. 

12. Васькевич Іван Іванович (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних), який займав посаду Член Правління, припинив повнова-
ження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років. 

13. Ладані Людмила Вікторівна (фізична особа не надала згоди на роз-

криття паспортних даних ), яка займала посаду Голова Наглядової ради, 
припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 1 рік. 

14. Сакевич Олена Михайлівна (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила по-
вноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. 

15. Проник Юлія Сергіївна (фізична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повно-
важення. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. 

16. Дубовик Іван Іванович (фізична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних), який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повнова-
ження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом ак-
цій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:1 рік. 

17. Штефан Іван Степанович (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних), який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повно-
важення. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. 

18. Чередніченко Надія Петрівна (фізична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, 
припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 5 років. 

19. Коломієць Марина Анатоліївна (фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), яка займала посаду член Ревізійної комісії, 
припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 5 років. 

20. Ліхошва Любов Михайлівна (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних), яка займала посаду член Ревізійної комісії, припинила по-
вноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років. 

На підставі чинного законодавства України та Статуту Товариства за-
гальними зборами акціонерів ПАТ «ШБУ-41» 27 квітня 2018 р. (Протокол 
№ 19) було прийнято рішення про обрання Голови Правління, членів Прав-
ління, Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства у зв’язку із припиненням повноважень попереднього складу 
Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії: 

1. Лучковський Олександр Вікторович (фізична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних ) обрано на посаду Голова Правління. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 5,220117%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 184984,8грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: З 12.03.2004 р. 
Голова Правління ПАТ «ШБУ-41». Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 25865 акцій. 

2. Лазаренко Олексій Анатолійович (фізична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних ) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: з 18.05.2007 р. Член Правління ПАТ «ШБУ-41», головний інженер  
ПАТ «ШБУ-41». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

3. Бондарчук Ірина Миколаївна (фізична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних ) обрано на посаду Член Правління. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п'яти років: з 19.04.2011р. Член Правління ПАТ «ШБУ-41», на-
чальник економічного відділу ПАТ «ШБУ-41». Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: 0 акцій. 

4. Ярута Наталія Іванівна (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: з 18.05.2007р. Член Правління ПАТ «ШБУ-41», інженер  
ПАТ «ШБУ-41». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

5. Фещенко Ольга Давидівна (фізична особа не надала згоди на розкриття 
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паспортних даних) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: з 18.05.2007р. Член Правління ПАТ «ШБУ-41», начальник відділу кадрів 
ПАТ «ШБУ-41». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

6. Шайдецький Вадим Борисович (фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних ) обрано на посаду Член Правління. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,002017%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 71,5грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: з 18.05.2007р. Член Правління 
ПАТ «ШБУ-41», завідуючий підсобним господарством ПАТ «ШБУ-41». Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 акцій. 

7. Смола Олександр Леонідович (фізична особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних ) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: з 18.05.2007р. Член Правління ПАТ «ШБУ-41», начальник дільниці  
ПАТ «ШБУ-41». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

8. Джигирей Микола Леонідович (фізична особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних ) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: з 18.05.2007р. Член Правління ПАТ «ШБУ-41», начальник дільниці  
ПАТ «ШБУ-41». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

9. Ладані Людмила Вікторівна (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних ) обрано на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: з 19.04.2011р. до 26.07.2013р.– Член Наглядової ради, з 26.07.2013р. - Го-
лова Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 
акцій. Посадова особа є представником акціонера – юридичної особи - Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Дорожньо-будівельне управління №41» 
(ЄДРПОУ 33661511), який володіє пакетом акцій емітента у розмірі 79,1484 % 
(392276 акцій на загальну суму 2804773,40 грн.) 

10. Сакевич Олена Михайлівна (фізична особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п'яти років: з 19.04.2011р. до 26.07.2013р. - Голова Наглядової 
ради, з 26.07.2013р. - Член Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 0 акцій. Посадова особа є незалежним директором. 

11. Проник Юлія Сергіївна (фізична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Не-

погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: з 19.04.2011р. - Член Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 0 акцій. Посадова особа є незалежним директором. 

12. Дубовик Іван Іванович (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років: до 12.03.2015р.- начальник ремонтного цеха Товариства, з 
12.03.2015р. до 28.04.2017р. жодних посад не обіймав, пенсіонер, з 28.04.2017р. 
- член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 0 акцій. Посадова особа є незалежним директором. 

13. Штефан Іван Степанович (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: до 19.03.2015р.- заступник начальника промислової бази Товариства, з 
19.03.2015р. до 28.04.2017р. жодних посад не обіймав, пенсіонер, з 28.04.2017р. 
- член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 0 акцій. Посадова особа є незалежним директором. 

14. Чередніченко Надія Петрівна (фізична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних ) обрано на посаду Голова Ревізійної комісії. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: з 18.05.2007р. Член Ревізійної комісії ПАТ «ШБУ-41», з 
19.04.2011р. Голова Ревізійної комісії ПАТ «ШБУ-41», бухгалтер-касир  
ПАТ «ШБУ-41». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

15. Ліхошва Любов Михайлівна (фізична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних ) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: з 05.02.1996р. бухгалтер ПАТ «ШБУ-41», з 
19.04.2011р. член Ревізійної комісії ПАТ «ШБУ-41». Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 0 акцій. 

16. Томашевський Володимир Юрійович (фізична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних ) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: з 18.05.2007р. до 27.04.2018р. - 
Член Правління ПАТ «ШБУ-41», начальник дільниці ПАТ «ШБУ-41». Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

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

Голова Правління Лучковський О.В. 27.04.2018р.

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

тю) емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ОДЕСНАФТОПРОДУКТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

03482749

3. Місцезнаходження емітента 65039 м. Одеса провулок 2-ий 
Артилерiйський, буд. 6

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0482) 305 - 714 (048) 784 - 74 - 13

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

NLitovchenko@onpk.com.ua

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

www.onp.com.ua

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

2. Текст повідомлення
26.04.2018р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинiв а саме: господар-
ських правочинiв з надання послуг приймання, накопичення та 
вiдвантаження сирої нафти, темних нафтопродуктiв, свiтлих нафтопродуктiв 
- граничною сукупною вартiстю кожного правочину 300 000 000,00 грн. 

(триста мiльйонiв гривень 00 копiйок). Вартiсть активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi - 611 577 тис. грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi - 49,05%. Загальна кiлькiсть випущених Товари-
ством акцiй - 58 563 240 шт.; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -  
56 812 173 шт. , кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах - 54 283 219 шт. , кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «за» - 54 283 219 шт. та «проти» - 0 прийняття рiшення

26.04.2018р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинiв а саме: господар-
ських правочинiв з придбання та реалiзацiї нафтопродуктiв - граничною 
сукупною вартiстю кожного правочину 200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв 
гривень 00 копiйок). Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 611 577 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 49,05%. Загальна кiлькiсть випущених Товариством акцiй -  
58 563 240 шт.; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 56 812 173 шт. , 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах  - 54 283 219 шт. , кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 
54 283 219 шт. та «проти» - 0 прийняття рiшення.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Рибка Олександр Володимирович
           М.П.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСНАФТОПРОДУКТ”
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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 "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "УНIКА"

2. Код за ЄДРПОУ 20033533
3. Місцезнаходження 01032, Київ, Саксаганського, 70А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 225 60 00 044 225 60 02
5. Електронна поштова адреса viktoriya.minina@uniqa.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

uniqa.ua

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

II. Текст повідомлення
24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА» 

(Протокол №212 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну складу 
посадових осiб емiтента, а саме: припинення повноважень Голови Нагля-
дової Ради Вольфганга Кіндла у зв'язку з переобранням на новий строк. 
Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями посадова особа не 
володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 01.08.2016 по 24.04.2018.

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА» 
(Протокол №212 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну складу 
посадових осiб емiтента, а саме: припинення повноважень Заступника Го-
лови Наглядової Ради Зорана Вісніча у зв'язку з переобранням на новий 
строк. Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями посадова особа 
не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 01.08.2016 по 
24.04.2018.

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА» 
(Протокол №212 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну складу 
посадових осiб емiтента, а саме: припинення повноважень члена Наглядо-
вої Ради Олівера Бьом у зв'язку з переобранням на новий строк. Часткою 
в статутному капiталi емiтента та акцiями посадова особа не володiє. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згоди по-
садової особи на розкриття паспортних даних не надано. Строк, протягом 

якого особа перебувала на посадi: з 01.08.2016 по 24.04.2018.
24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА» 

(Протокол №212 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну складу 
посадових осiб емiтента, а саме: припинення повноважень члена Наглядо-
вої Ради Курта Свободи у зв'язку з переобранням на новий строк. Часткою 
в статутному капiталi емiтента та акцiями посадова особа не володiє. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згоди по-
садової особи на розкриття паспортних даних не надано. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 01.08.2016 по 24.04.2018.

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА» 
(Протокол №212 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну складу 
посадових осiб емiтента, а саме: припинення повноважень члена Наглядо-
вої Ради Фріца Трафлера у зв'язку з переобранням на новий строк. Част-
кою в статутному капiталi емiтента та акцiями посадова особа не володiє. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посадi: з 01.08.2016 по 24.04.2018.

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА» 
(Протокол №212 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну складу 
посадових осiб емiтента, а саме: припинення повноважень члена Наглядо-
вої Ради Єфімова Юрія Петровича у зв'язку з переобранням на новий 
строк. Член Наглядової Ради є акцiонером. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента та акцiями у розмiрi 3,884744%, що становить 151 акцiю 
загальною номiнальною вартiстю 6 040 000,00 грн. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згоди посадової особи на роз-
криття паспортних даних не надано. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посадi: з 01.08.2016 по 24.04.2018.

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА» 
(Протокол №212 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну складу 
посадових осiб емiтента, а саме: припинення повноважень члена Наглядо-
вої Ради Багірова Теймура Мамедовича. Часткою в статутному капiталi 
емiтента та акцiями посадова особа не володiє. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згоди посадової особи на розкрит-
тя паспортних даних не надано. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посадi: з 01.08.2016 по 24.04.2018.

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 Ульє Олена Володимирiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 25.04.2018

(дата)

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 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"УНIКА ЖИТТЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 34478248
3. Місцезнаходження 01032, мiсто Київ, Саксаганського, 

70-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 225 60 06, (044) 225 60 07
5. Електронна поштова адреса viktoriya.minina@uniqa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 

про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

II. Текст повідомлення
24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА 

Життя» (Протокол №24 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про надан-
ня згоди на вчинення значного правочину, а саме: на укладання мiж 

ПрАТ «СК «УНIКА Життя» та Публiчним акцiонерним товариством  
«УкрСиббанк» Генерального договору страхування життя (з усiма додатка-
ми до нього) №102535/18 (далi – Договiр Страхування) у перiод до 14 трав-
ня 2018 року, включаючи всi змiни до Договору страхування. Основнi умови 
Договору страхування: Страхувальник - Публiчне акцiонерне товариство 
«УкрСиббанк». Страхова сума станом на 01.03.2018: 2 490 600 000,00 грн. 
Страхова премiя станом на 01.03.2018: 1 200 185,00 грн. Термiн страхуван-
ня: з 00.00 01 березня 2018 року до 24.00 28 лютого 2019 року.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства - 2490600 (тис. грн.); вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -  
1075473 (тис. грн.); спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 232%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 400 361 578; кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 400 361 578; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 400 361 578;  
«проти» - 0.

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 Симончук Володимир Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "УНIКА"

2. Код за ЄДРПОУ 20033533
3. Місцезнаходження 01032, Київ, Саксаганського, 70А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 225 60 00 044 225 60 02
5. Електронна поштова адреса viktoriya.minina@uniqa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

uniqa.ua

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

II. Текст повідомлення
24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА» 

(Протокол №212 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну складу 
посадових осiб емiтента, а саме: призначенно (обрано) Голову Наглядової 
ради Вольфганга Кіндла у зв'язку з переобранням на новий строк – три 
роки. Голова Наглядової ради є представником акцiонера УНIКА 
iнтернацiоналє Бетайлiгунгс-Фервальтунгс ГмбХ (UNIQA internationale 
Beteiligungs-Verwaltungs GmbH) – акцiонер якому належить 3 585 простих 
iменних акцiй, що становить 92,230511% статутного капiталу та знаходить-
ся за адресою м. Вiдень, Унтере Донаунштрасе (Untere Donaustrasse), 21, 
Австрiя, 1029. Iдентифiкацiйний номер FN196252g. 

Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями посадова особа не 
володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Про-
тягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала наступнi посади: Го-
лова Наглядової Ради ПрАТ «СК «УНIКА» та Голова Наглядової Ради 
ПрАТ «СК «УНIКА Життя», Голова Правлiння (головний виконавчий ди-
ректор) UNIQA International AG, Вiдень.

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА» 
(Протокол №212 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну складу 
посадових осiб емiтента, а саме: призначенно (обрано) Заступника Голови 
Наглядової ради Зорана Вісніча у зв'язку з переобранням на новий строк – 
три роки. Заступник Голови Наглядової ради є представником акцiонера 
УНIКА iнтернацiоналє Бетайлiгунгс-Фервальтунгс ГмбХ (UNIQA internationale 
Beteiligungs-Verwaltungs GmbH) – акцiонер якому належить 3 585 простих 
iменних акцiй, що становить 92,230511% статутного капiталу та знаходить-
ся за адресою м. Вiдень, Унтере Донаунштрасе (Untere Donaustrasse), 21, 
Австрiя, 1029. Iдентифiкацiйний номер FN196252g. 

Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями посадова особа не 
володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Протя-
гом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала наступнi посади: Гене-
ральний директор та президент Правлiння Страхування UNIQA, Белград, 
Сербiя - дочiрнє пiдприємство UNIQA

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА» 
(Протокол №212 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну складу 
посадових осiб емiтента, а саме: призначенно (обрано) члена Наглядової 
ради Олівера Бьом у зв'язку з переобранням на новий строк – три роки. 
Член Наглядової ради є представником акцiонера УНIКА iнтернацiоналє 
Бетайлiгунгс-Фервальтунгс ГмбХ (UNIQA internationale Beteiligungs-
Verwaltungs GmbH) – акцiонер якому належить 3 585 простих iменних акцiй, 
що становить 92,230511% статутного капiталу та знаходиться за адресою 
м. Вiдень, Унтере Донаунштрасе (Untere Donaustrasse), 21, Австрiя, 1029. 
Iдентифiкацiйний номер FN196252g. 

Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями посадова особа не 
володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Протя-
гом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала наступнi посади: УНIКА 

Iнтернешнл, Член Правлiння, посади на будь-яких iнших пiдприємствах 
України посадова особа не обiймала.

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА» 
(Протокол №212 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну складу 
посадових осiб емiтента, а саме: призначенно (обрано) члена Наглядової 
ради Ганс-Уве Мюллера у зв'язку з переобранням на новий строк – три 
роки. Член Наглядової ради є представником акцiонера УНIКА 
iнтернацiоналє Бетайлiгунгс-Фервальтунгс ГмбХ (UNIQA internationale 
Beteiligungs-Verwaltungs GmbH) – акцiонер якому належить 3 585 простих 
iменних акцiй, що становить 92,230511% статутного капiталу та знаходить-
ся за адресою м. Вiдень, Унтере Донаунштрасе (Untere Donaustrasse), 21, 
Австрiя, 1029. Iдентифiкацiйний номер FN196252g. 

Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями посадова особа не 
володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Протя-
гом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала наступнi посади: Член 
Правлiння UNIQA Re AG, Zurich.

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА» 
(Протокол №212 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну складу 
посадових осiб емiтента, а саме: призначенно (обрано) члена Наглядової 
ради Фріца Трафлера у зв'язку з переобранням на новий строк – три роки. 
Член Наглядової ради є представником акцiонера УНIКА iнтернацiоналє 
Бетайлiгунгс-Фервальтунгс ГмбХ (UNIQA internationale Beteiligungs-
Verwaltungs GmbH) – акцiонер якому належить 3 585 простих iменних акцiй, 
що становить 92,230511% статутного капiталу та знаходиться за адресою 
м. Вiдень, Унтере Донаунштрасе (Untere Donaustrasse), 21, Австрiя, 1029. 
Iдентифiкацiйний номер FN196252g. 

Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями посадова особа не 
володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Зго-
ди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Протягом 
останнiх п’яти рокiв посадова особа займала наступнi посади: вiддiл продажiв в 
Грацi, Член Наглядової ради ПрАТ «СК «УНIКА», ПрАТ «СК «УНIКА Життя».

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА» 
(Протокол №212 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну складу 
посадових осiб емiтента, а саме: призначенно (обрано) члена Наглядової 
ради Єфімова Юрія Петровича у зв'язку з переобранням на новий строк – 
три роки. Член Наглядової ради є акцiонером. Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента та акцiями у розмiрi 3,884744%, що становить 151 
акцiю загальною номiнальною вартiстю 6 040 000,00 грн.

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Протягом 
останнiх п’яти рокiв посадова особа займала наступнi посади: Голова 
Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Страхова компанiя «УНIКА Життя», Голова 
Правлiння ПрАТ «Страхова компанiя «УНIКА», Член Наглядової ради 
ПрАТ «Страхова компанiя «УНIКА».

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА» 
(Протокол №212 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну складу 
посадових осiб емiтента, а саме: призначенно (обрано) члена Наглядової 
ради Багірова Теймура Мамедовича у зв'язку з переобранням на новий 
строк – три роки. Член Наглядової ради, незалежний директор.

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Протягом 
останнiх п’яти рокiв посадова особа займала наступнi посади: Iнвестицiйна 
компанiя «А1», Альфа-Груп, м. Київ, Керуючий директор, керiвник Київ-
ського офiсу; Iskander Energy Corp., м. Київ, Україна та м. Калгарi, Канада, 
Член Ради директорiв, Головний радник; Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв 
України, Керiвник групи радникiв Вiце-прем'єр-мiнiстра з питань економiки. 
Незалежний директор, член Наглядової ради ПАТ АТ «УКРГАЗБАНК».

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

М.П. 25.04.2018
(дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "УНIКА"

2. Код за ЄДРПОУ 20033533
3. Місцезнаходження 01032, Київ, Саксаганського, 70А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 225 60 00 044 225 60 02

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

uniqa.ua

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

II. Текст повідомлення
24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА» 

(Протокол №212 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну складу 
посадових осiб емiтента, а саме: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “УНIКА”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ "УНIКА"

2. Код за ЄДРПОУ 20033533
3. Місцезнаходження 01032, Київ, Сагсаганського, 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 емі-
тентом для розкриття інформації

uniqa.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-

ства «Страхова компанiя «УНIКА» вiд 24.04.2018р. було прийнято рiшення 
про надання згоди на укладення Договiру про добровiльне медичне стра-
хування вiд 26 грудня 2017р. № 260001/1100/0000089 з Товариством з об-
меженою вiдповiдальнiстю «АШАН Україна Гiпермаркет» та всiх змiн до 
даного Договору страхування. Страхова сума (вартiсть послуг страхуван-
ня) складає 1 394 967 697, 00 грн. 

Уповноважити Голову Правлiння ПрАТ «СК «УНIКА» Ульє Олену 
Володимирiвну та заступника Голови Правлiння Маркову Олену Олександрiвну 
пiдписати Договiр про добровiльне медичне страхування вiд 26 грудня 2017 
року № 260001/1100/0000089 з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«АШАН Україна Гiпермаркет « та всi змiни до Договору страхування.

Вiдповiдно до п.8.3 пiд. 8.3.1 ч. 25 Статуту ПрАТ «СК «УНIКА» значним 
правочином зi страхування визначається такий значний правочин, якщо 
власне утримання Товариства (страхова сума згiдно договору страхування 
за вирахуванням частини страхової суми, що передана в обов’язкове або 
факультативне перестрахування), перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Вартiсть активiв ПрАТ «СК «УНIКА» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi за 2017 рiк складає 1 662 717 000, 00 грн. Спiввiдношення вартостi 
правочину до вартостi активiв ПрАТ «СК «УНIКА» 83,9%. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй – 3 887, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах – 3 887, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «за» прийняття рiшення – 3 877, «проти» прийняття рiшення - 0.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-
ства «Страхова компанiя «УНIКА» вiд 24.04.2018р. було прийнято рiшення 
про надання згоди на продовження спiвпрацi мiж ПрАТ «СК «УНIКА» та 
Публiчним акцiонерним товариством «УкрСиббанк» на умовах iдентичним 
умовам, викладеним в укладеному Договорi, а саме: Договiр про добровiльне 
медичне страхування вiд 28 грудня 2017 року № 294001/1100/0008415 (вклю-
чаючи всi змiни до Договору страхування). Основнi умови Договору: Страху-
вальник - Публiчне акцiонерне товариство «УкрСиббанк». Страхова сума 
(вартiсть послуг страхування) – 506 162 256,00 грн. станом на 28.02.2018. 
Страхова премiя - 21 910 931,06 грн. на 28.02.2018. Перiод страхування: з 
00.00 02.01.2018 до 24.00 годин 01.01.2019 р. (перiод страхування Договору 
Страхування з 00.00 годин 02.01.2018 року до 24.00 годин до 02.07.2018р. 
затверджено рiшенням Наглядової Ради вiд 27.12.2017). 

Уповноважити Голову Правлiння ПрАТ «СК» УНIКА» Ульє Олену 
Володимирiвну та заступника Голови Правлiння ПрАТ «СК» УНIКА» Марко-
ву Олену Олександрiвну пiдписати Додаткову угоду до Договору про 
добровiльне медичне страхування вiд 28 грудня 2017 року 
№ 294001/1100/0008415 та всiх поправок до Договору про страхування.

Вiдповiдно до п.8.3 пiд. 8.3.1 ч. 25 Статуту ПрАТ «СК «УНIКА» значним 
правочином зi страхування визначається такий значний правочин, якщо 
власне утримання Товариства (страхова сума згiдно договору страхування 
за вирахуванням частини страхової суми, що передана в обов’язкове або 

факультативне перестрахування), перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Вартiсть активiв ПрАТ «СК «УНIКА» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi за 2017 рiк складає 1 662 717 000, 00 грн. Спiввiдношення вартостi 
правочину до вартостi активiв ПрАТ «СК «УНIКА» 30,5%. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй – 3 887, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах – 3 887, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «за» прийняття рiшення – 3 877, «проти» прийняття рiшення - 0.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«Страхова компанiя «УНIКА» вiд 24.04.2018р. було прийнято рiшення про на-
дання згоди на укладення Договору про добровiльне медичне страхування вiд 
20 червня 2017 р. № 001345/1100/0000728 з Публiчним Акцiонерним Товари-
ством «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» та всi змiни до Договору страхування. Страхова 
сума договору страхування (вартiсть послуг) складає 518 390 000, 00 грн.

Уповноважити Голову Правлiння ПрАТ «СК «УНIКА» Ульє Олену 
Володимирiвну та заступника Голови Правлiння Маркову Олену 
Олександрiвну пiдписати Договiр про добровiльне медичне страхування 
вiд 20 червня 2017 року № 001345/1100/0000728 Публiчне акцiонерне това-
риство «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» та всi змiни до Договору страхування.

Вiдповiдно до п.8.3 пiд. 8.3.1 ч. 25 Статуту ПрАТ «СК «УНIКА» значним 
правочином зi страхування визначається такий значний правочин, якщо 
власне утримання Товариства (страхова сума згiдно договору страхування 
за вирахуванням частини страхової суми, що передана в обов’язкове або 
факультативне перестрахування), перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Вартiсть активiв ПрАТ «СК «УНIКА» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi за 2017 рiк складає 1 662 717 000, 00 грн. Спiввiдношення вартостi 
правочину до вартостi активiв ПрАТ «СК «УНIКА» 31,2%. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй – 3 887, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах – 3 887, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «за» прийняття рiшення – 3 877, «проти» прийняття рiшення - 0.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-
ства «Страхова компанiя «УНIКА» вiд 24.04.2018р. було прийнято рiшення 
про надання згоди на укладення Договору добровiльного страхування май-
на вiд усiх ризикiв та перерви дiяльностi №001409/0211/00000013 з 
Публiчним акцiонерним товариством «АрселорМiттал Кривий Рiг» та всi 
змiни до даного Договору добровiльного страхування.

Уповноважити Голову Правлiння ПрАТ «СК «УНIКА» Ульє Олену 
Володимирiвну та заступника Голови Правлiння Маркову Олену Олександрiвну 
пiдписати Договiр добровiльного страхування майна вiд усiх ризикiв та пере-
рви дiяльностi № 001409/0211/00000013 з Публiчним Акцiонерним Товари-
ством «АрселорМiттал Кривий Рiг» та всi змiни до Договору страхування. 

Вiдповiдно до п.8.3 пiд. 8.3.1 ч. 25 Статуту ПрАТ «СК «УНIКА» значним 
правочином зi страхування визначається такий значний правочин, якщо 
власне утримання Товариства (страхова сума згiдно договору страхування 
за вирахуванням частини страхової суми, що передана в обов’язкове або 
факультативне перестрахування), перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Страхова сума за договором страхування (вартiсть послуг) складає  
42 100 834 500,00 грн. Власне утримання ПрАТ «СК «УНIКА» за вирахуван-
ням перестрахування складає 421 008, 00 грн.

Вартiсть активiв ПрАТ «СК «УНIКА» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 1 662 717 000, 00 грн. 
Спiввiдношення вартостi правочину до вартостi активiв ПрАТ «СК «УНIКА» 
31,2%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 3 887, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 3 887, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 3 877, «про-
ти» прийняття рiшення - 0.

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

М.П. 24.04.2018
(дата)

припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї в зв’язку з переоб-
ранням на новий строк. Голова Ревiзiйної комiсiї є акцiонером. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями у розмiрi3,884744%, що 
становить 151 акцiю загальною номiнальною вартiстю 6 040 000,00 грн. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згоди поса-
дової особи на розкриття паспортнихданих не надано. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посадi: з 29.04.17 по 24.04.2018.

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА» 
(Протокол №212 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну складу по-
садових осiб емiтента, а саме: призначення (обрання) Голови Ревiзiйної комiсiї 
в зв’язку з переобранням на новий строк. Строк, на який призначено особу: 
безстроково, але не бiльше нiж на п’ять рокiв. Голова Ревiзiйної комiсiї є 
акцiонером. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями у 

розмiрi 3,884744%, що становить 151 акцiю загальною номiнальною вартiстю 6 
040 000,00 грн. Непогашена судимiсть за корисливiта посадовi злочини 
вiдсутня. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Ревiзiйної 
комiсiї ПрАТ «СК «УНIКА», Голова Правлiння ПрАТ «СК «УНIКА Життя».

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

М.П. 25.04.2018
(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)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ "УНIКА"

2. Код за ЄДРПОУ 20033533
3. Місцезнаходження 01032, Київ, Саксаганського, 70А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 225 60 00 044 225 60 02
5. Електронна поштова адреса viktoriya.minina@uniqa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

uniqa.ua

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

II. Текст повідомлення
24.04.2018р Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства «Страхова компанiя «УНIКА» (протокол №212) 
було прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, ко-
жен з яких перевищуватиме 25% активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi, та якi можуть вчинятися Товариством протя-
гом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме: 
договори страхування, що укладаються з ПАТ «Укрсоцбанк» (або його 
правонаступника), або в iнтересах ПАТ «Укрсоцбанк»(або його наступни-
ка) як бенефiцiара, за яким загальна сума страхових сум- гранична сукуп-
на вартiсть договорiв- складе 5(п’ять) млрд. грн.

Вiдповiдно до п.8.3 пiд. 8.3.1 ч. 25 Статуту ПрАТ «СК «УНIКА» значним 
правочином зi страхування визначається такий значний правочин, якщо 
власне утримання Товариства (страхова сума згiдно договору страхуван-
ня за вирахуванням частини страхової суми, що передана в обов’язкове 
або факультативне перестрахування), перевищує 25 вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 
Вартiсть активiв ПрАТ «СК «УНIКА» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi за 2017 рiк складає 1 662 717 000, 00 грн. Спiввiдношення 
вартостi правочину до вартостi активiв ПрАТ «СК «УНIКА» 300, 8%. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 3 887, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах – 3 887, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 3 877, «проти» прий-
няття рiшення – 0, «утримались». – 0.

24.04.2018р Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «УНIКА» (протокол №212) 
було прийнято рiшення про попереднє схвалення Загальним зборами 
акцiонерiв значних правочинiв, кожен з яких перевищує 25% активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, та що можуть бути 
укладенi Товариством не пiзнiше нiж через рiк пiсля дати такого рiшення, 
включаючи, але не обмежуючись договори пов'язанi зi страхуванням, до-
говори, укладенi з банками - партнерами та затвердження всiх iстотних 
операцiй, здiйснених в 2018 та 2019 роках на день проведення Загальних 
зборiв акцiонерiв до яких входять настумпнi банки-партнери:

ПАТ «IНГ Банк Україна», ПАТ «Державний ощадний банк України» 
(Ощадбанк),ПАТ «Державний експортно-iмпортний банк України» 
(Укрексiмбанк),Європейський банк реконструкцiї та розвитку,  
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «УКРГАЗ-
БАНК», ПАТ  «АЛЬФА-БАНК», ВАТ «ТАСКОМБАНК».

Гранична сукупна вартiсть договорiв складе 2 (два) млр грн.
Вiдповiдно до п.8.3 пiд. 8.3.1 ч. 25 Статуту ПрАТ «СК «УНIКА» значним 

правочином зi страхування визначається такий значний правочин, якщо 
власне утримання Товариства (страхова сума згiдно договору страхуван-
ня за вирахуванням частини страхової суми, що передана в обов’язкове 
або факультативне перестрахування), перевищує 25 вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 
Вартiсть активiв ПрАТ «СК «УНIКА» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi за 2017 рiк складає 1 662 717 000, 00 грн. Спiввiдношення 
вартостi правочину до вартостi активiв ПрАТ «СК «УНIКА» 120,3%. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 3 887, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах – 3 887, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 3 877, «проти» прий-
няття рiшення – 0, «утримались». – 0.

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

М.П. 25.04.2018
(дата)

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 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"САЛАМАНДРА-УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ 13934129
3. Місцезнаходження 36000 м. Полтава Пушкiна, 47
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0532503035 0532503035

5. Електронна поштова 
адреса

v.dykuha@salamandra.ua

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

https://www.salamandra.ua/

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

II. Текст повідомлення
28 квiтня 2018 року рiчними Загальними Зборами акцiонерiв Товари-

ства було прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв на пiдставi Протоколу рiчних Загальних Зборiв 
акцiонерiв Товариства № 1 вiд 28.04.2018р., зокрема, затверджено та по-
передньо схвалено будь-якi значнi правочини, якi можуть вчинятися Това-
риством протягом 2018-2019 рокiв до дати проведення наступних рiчних 
Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства у 2019 роцi, ринкова вартiсть 
майна або послуг за якими перевищує 25 вiдсоткiв, але менша 50 вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi Товариства на дату 
укладення такого правочину. Гранична сукупна вартiсть (цiна) будь-якого 
значного правочину встановлюється не бiльш нiж 40 000 000.00 (сорок 
мiльйонiв) гривень. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi складає 86228000,00 (вiсiмдесят шiсть 
мiльйонiв двiстi двадцять вiсiм тисячi) грн. Спiввiдношення граничної су-
купної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi складає 46,38 %. Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй становить 203402 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах становить 121997 штук, що 
складає 59,97 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення становить 
121997 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прий-
няття рiшення становить 0 штук.

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 Павлюченко Тетяна Валерiївна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.28
(дата)

Додаток 45 до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (пункт 6 глави 4 розділу II)

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних ак-
ціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних па-

перів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, місце-
знаходження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ІВЕКС КАПІТАЛ»; 
21600862; 01021, М. Київ, Кловський узвіз, 
будинок 7; +38(044) 590-54-54 

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

02.05.2018 р. 

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

http://www.eavex.com.ua/ 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМСНАБ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне това-

риство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23598684
1.4. Місцезнаходження емітента: вул.. Б. Хмельницького, б.1, м. Костян-

тинівка, Донецька обл.. 85102.
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (06272) 2-42-62, 2-30-14
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@promsnab.in.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.promsnab.in.ua
1.8. Вид особливої інформації: : Відомості про припинення емітента 

шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рі-
шенням вищого органу емітента або суду.

2. Текст повідомлення : 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМСНАБ» (надалі - Това-

риство) повідомляє, що Загальними зборами акціонерів Товариства (про-
токол № 38 від 27.04.2018 року) прийнято рішення про припинення Товари-
ства шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМСНАБ» (надалі – Товариство-правонаступник). 
Кількість голосів «за» -1251000 або 100% голосів акціонерів, які зареєстру-
валися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцій, «проти» - 0. Причина прийняття рішення - зменшення витрат на утри-
мання Товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-
правової форми, як приватне акціонерне товариство.

Повне найменування юридичної особи-правонаступника: ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМСНАБ», яке буде по-
вним правонаступником усього майна, прав та обов’язків Товариства. Ста-
тутний капітал Товариства-правонаступника дорівнюватиме розмір 
статутного капіталу Товариства, а саме 3002400,00 грн. Передача активів 
та зобов’язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМ-
СНАБ» буде здійснена шляхом складання Передавального акту та затвер-
дження його Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПРОМСНАБ».

Інформація про порядок та умови обміну акцій на частки у статутному 

капіталі Товариства-правонаступника: 
- кожен з акціонерів ПрАТ «ПРОМСНАБ», що перетворюється, має пра-

во отримати частку у статутному капіталі правонаступника – ТОВ «ПРОМ-
СНАБ», що створюється шляхом перетворення ПрАТ «ПРОМСНАБ»;

- при перетворенні Товариства всі акції на загальну суму його розміру 
статутного капіталу 3002400,00 гривень конвертуються у частки учасників 
товариства-правонаступника, розмір статутного капіталу якого буде стано-
вити 3002400,00 гривень. Обмін акцій на частки ТОВ «ПРОМСНАБ» буде 
здійснюватися на наступних умовах: відсотковий розмір частки власника 
акцій у статутному капіталі ПрАТ «ПРОМСНАБ», що перетворюється, до-
рівнює відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства 
з обмеженою відповідальністю, що утворюється під час реорганізації (пе-
ретворення). Коефіцієнт конвертації акцій в частки 1:1. Розподіл часток 
створюваного ТОВ «ПРОМСНАБ» - правонаступника ПрАТ «ПРОМСНАБ» 
відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між 
акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «ПРОМСНАБ», що перетворюєть-
ся, а саме: 1 акція номінальною вартістю 2,40 грн. (дві гривні 00 копійок) 
кожна дорівнює вартості частки в розмірі 2,40 грн. (дві гривні 40 копійок);

 – зазначений в Статуті створюваного ТОВ «ПРОМСНАБ» - правонас-
тупника ПрАТ «ПРОМСНАБ» перелік засновників (учасників), має включа-
ти усіх акціонерів Товариства, що припиняється, станом на день затвер-
дження Статуту створюваного ТОВ «ПРОМСНАБ»- правонаступника 
ПрАТ «ПРОМСНАБ», із зазначенням розміру частки кожного засновника 
(учасника). Відповідно до статті 105 Цивільного Кодексу України та статті 
82 Закону України «Про акціонерні товариства» встановити строк заявлен-
ня вимог кредиторами ПрАТ «ПРОМСНАБ» - два календарних місяці з дня 
оприлюднення повідомлення щодо прийнятого рішення про припинення 
акціонерного товариства шляхом перетворення.

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

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

3.2. Найменування посади: голова Комісії з припинення (перетворення) 
Покуса Дмитро Володимирович»

Голова Комісії з припинення 
(перетворення) ПрАТ «ПРОМСНАБ»  Д.В. Покуса 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОМСНАБ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМСНАБ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне това-
риство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23598684
1.4. Місцезнаходження емітента: вул.. Б. Хмельницького, б.1, м. Костян-

тинівка, Донецька обл.. 85102.
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (06272) 2-42-62, 2-30-14
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@promsnab.in.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.promsnab.in.ua
1.8. Вид особливої інформації: : Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. Текст повідомлення : 

Припинено повноваження: Черговими загальними зборами ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМСНАБ», надалі за текстом- 
Товариство, прийняте рішення (протокол № 38 27.04.2018 р.) про припи-
нення Товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою 
відповідальністю та обрання Комісії з припинення (перетворення), у зв’язку 
з чим відбулися зміни у складі посадових осіб Товариства, а саме: припи-
нено повноваження Генерального директора Покуса Дмитра Володи-
мировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), що володіє 
часткою в статутному капіталі Товариства – 2%. Підстава прийняття рішен-
ня – прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення 
Товариства шляхом перетворення та про обрання Комісії з припинення (пе-
ретворення). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На зазначеній посаді перебував з 18.01.2010 р. по 27.04.2018 р. За-
мість особи, повноваження якої припинено, нікого на посаду не обрано.

Обрано: Черговими загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ПРОМСНАБ», надалі за текстом - Товариство, прийняте 
рішення (протокол № 38 27.04.2018 р.) про припинення Товариства шля-
хом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю та об-
рання Комісії з припинення (перетворення), у зв’язку з чим відбулися зміни 
у складі посадових осіб Товариства, а саме: обрано Голову Комісії з при-
пинення (перетворення) Покуса Дмитра Володимировича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) ), що володіє часткою в статутному 
капіталі Товариства – 2%. Підстава прийняття рішення – необхідність об-

рання Комісії з припинення (перетворення). Термін обрання Головою комі-
сії з припинення (перетворення) – до закінчення процедури припинення 
шляхом перетворення. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років – генеральний директор Товариства. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

Обрано: Черговими загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ПРОМСНАБ», надалі за текстом - Товариство, прийняте 
рішення (протокол № 38 27.04.2018 р.) про припинення Товариства шляхом 
його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю та обрання 
Комісії з припинення (перетворення), у зв’язку з чим відбулися зміни у складі 
посадових осіб Товариства, а саме: обрано члена Комісії з припинення (пе-
ретворення) Бакало Ірину Олександрівну (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано) ), що не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. 
Підстава прийняття рішення – необхідність обрання Комісії з припинення 
(перетворення). Термін обрання Головою комісії з припинення (перетворен-
ня) – до закінчення процедури припинення шляхом перетворення. Посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років – генеральний директор. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано: Черговими загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ПРОМСНАБ», надалі за текстом - Товариство, прийняте 
рішення (протокол № 38 27.04.2018 р.) про припинення Товариства шляхом 
його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю та обрання 
Комісії з припинення (перетворення), у зв’язку з чим відбулися зміни у складі 
посадових осіб Товариства, а саме: обрано члена Комісії з припинення (пе-
ретворення) Петрова Сергія Сергійовича (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано) ), що не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. 
Підстава прийняття рішення – необхідність обрання Комісії з припинення 
(перетворення). Термін обрання Головою комісії з припинення (перетворен-
ня) – до закінчення процедури припинення шляхом перетворення. Посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років – менеджер по збуту. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

3.2. Найменування посади: голова Комісії з припинення (перетворення) 
Покуса Дмитро Володимирович»

Голова Комісії з припинення 
(перетворення) ПрАТ «ПРОМСНАБ»  Д.В. Покуса
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«КАЛИНIВСЬКИЙ АГРОХIМ»

2. Код за ЄДРПОУ 05487478
3. Місцезнаходження 22400, Вiнницька область, мiсто 

Калинiвка, вулиця Чкалова, будинок 1-А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04333) 4-02-23, (04333) 4-02-23

5. Електронна поштова 
адреса

agroximm@gmail.com

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

http://kalunagrohim.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента шля-
хом злиття, приєднання, поділу, перетво-
рення або банкрутства за рішенням вищо-
го органу емітента або суду

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства 

«Калинiвський Агрохiм» (надалi –Товариство), шляхом перетворення його 
в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Калинiвський Агрохiм» при-
йнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 9 
вiд 27 квiтня 2018 року), якi вiдбулися за адресою: 22400, Вiнницька об-
ласть, мiсто Калинiвка, вулиця Чкалова, будинок 1-А, примiщення актової 
зали, тобто за мiсцезнаходженням Товариства. 

Кворум рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 27 квiтня 2018 року: для 
участi у рiчних Загальних зборах зареєструвалися акцiонери, яким нале-
жать 1 572 000 голосуючих акцiй (голосiв), що становить 100 вiдсоткiв вiд 
загальної кiлькостi (1 572 000) голосуючих акцiй (голосiв).

Результати голосування: «За» - 1 572 000 голосiв, що становить  
100 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих 
акцiй; «Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; 
«Утрималися» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах.

Реорганiзацiя Приватного акцiонерного товариства «Калинiвський Агрохiм» 
буде проводитися вiдповiдно до чинного законодавства України, плану, по-
рядку та умов здiйснення перетворення Приватного акцiонерного товариства 
«Калинiвський Агрохiм» в Товариство з обмежною вiдповiдальнiстю 
«Калинiвський Агрохiм» iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що 
було мiж акцiонерами у Статутному капiталi Товариства, що перетворюється 
та передачею ним, згiдно з Передавальним актом, усього майна, зобов’язань, 
прав та обов’язкiв, в тому числi Статутний капiтал в сумi 1 980 000 гривень. 

Обмеження термiну видачi акцiонерам документiв щодо пiдтвердження 
їх прав власностi на частку у Статутному капiталi Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Калинiвський Агрохiм» не допускаються.

Збитки при реорганiзацiї шляхом перетворення Приватного акцiонерного 
товариства «Калинiвський Агрохiм» в Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Калинiвський Агрохiм» не передбачаються.

Комiсiя з припинення Приватного акцiонерного товариства «Калинiвський 
Агрохiм» призначена у складi 2-х осiб, персонально:

Голова комiсiї з припинення: Старий Микола Миколайович, паспорт 
серiї АВ 580023, виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi 23 березня 2004 року, iдентифiкацiйний номер – 3208721915; 

Член комiсiї: Жеребцова Оксана Володимирiвна, паспорт  
серiї АВ 003457, виданий Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi 27 листопада 1999 року, iдентифiкацiйний номер – 2824411303.

Порядок i строк заявлення кредиторами вимог до Товариства (згiдно 
вимог Статтi 82 Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статтi 105 
Цивiльного Кодексу України):

Строк для заявлення вимог кредиторiв - 2 мiсяцi (60 календарних днiв) 
вiд дати оприлюднення повiдомлення на офiцiйному веб-сайтi Централь-
ного органу Виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi Дер-
жавної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громад-
ських формувань.

Кредитор, вимоги якого до Акцiонерного товариства, дiяльнiсть якого 
припиняється внаслiдок злиття, приєднання, подiлу, перетворення або з 
якого здiйснюється видiл, не забезпеченi Договорами застави чи поруки, 
протягом 20 днiв пiсля надiслання йому повiдомлення про припинення  
Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здiйснення на 
вибiр Товариства однiєї з таких дiй: забезпечення виконання зобов'язань 
шляхом укладення Договорiв застави чи поруки, дострокового припинення 
або виконання зобов'язань перед кредитором та вiдшкодування збиткiв, 
якщо iнше не передбачено правочином мiж Товариством та кредитором. 

У разi, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цiєю части-
ною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що вiн не вимагає 
вiд Товариства вчинення додаткових дiй щодо зобов'язань перед ним. 

Спосiб повiдомлення кредиторiв про реорганiзацiю: Розмiщення 
повiдомлення про ухвалене рiшення в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, пись-
мове повiдомлення кредиторiв та публiкацiя в офiцiйному виданнi 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, про прийняте 
рiшення Загальними зборами акцiонерiв, протягом 30 днiв з дати прий-
няття такого рiшення.

Спосiб заявлення вимог кредиторiв: Письмове звернення за 
мiсцезнаходженням Приватного акцiонерного товариства «Калинiвський 
Агрохiм», а саме: 22400, Вiнницька область, мiсто Калинiвка, вулиця Чка-
лова, будинок 1-А.

Голова комiсiї з припинення ПрАТ «Агрохiм» Старий Микола Мико-
лайович

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

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

Голова Правління Цьома Іван Іванович 27.04.2018

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 "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "ДIМ 
СТРАХУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 21870998
3. Місцезнаходження 49000 м. Днiпро вул. Короленко, 21
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0567265414 0567265414

5. Електронна поштова 
адреса

corporate@idim.com.ua

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

https://idim.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
28 квiтня 2018 року рiчними Загальними Зборами акцiонерiв Товариства 

було прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв на пiдставi Протоколу рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товари-
ства №89 вiд 28.04.2018р., зокрема, затверджено та попередньо схвалено 
будь-якi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2018-
2018 рокiв до дати проведення наступних рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв 
Товариства у 2019 роцi, ринкова вартiсть майна або послуг за якими переви-
щує 25 вiдсоткiв, але менша 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 
рiчної звiтностi Товариства на дату укладення такого правочину. Гранична су-
купна вартiсть (цiна) будь-якого значного правочину встановлюється не бiльш 
нiж 40 000 000.00 (Сорок мiльйонiв) гривень. Вартiсть активiв Товариства за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 84 248 000 (вiсiмдесят 
чотири мiльйони двiстi сорок вiсiм тисячi) грн. Спiввiдношення граничної су-
купної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi складає 47,47 %. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй становить 156798 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах становить 93078 штук, що складає 59,36 % вiд 
загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «за» прийняття рiшення становить 93078 штук. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення становить 0 штук.

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 Маленко Роман Iгоревич
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.04.28

(дата)
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

1. Повне найменування емітента ПрАТ «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКО-
ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ 004239823. Місцезнаходження 34000 Рівненська обл. 
смт. Зарічне вул. Центральна 65

4. Міжміський код, телефон та факс 80505637550 80505637550
5. Електронна поштова адреса zar-moloko@citynet.rv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації zarmoloro.pat.ua
Особлива інформація- Зміна складу посадових осіб емітента
11 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
25.04.2018 Звільнено Голова Правління Гриненко Валентин Дмитрович
Звільнення посадової особи виконано на підстав ірішенняз агальних 

зборів акціонерів протокол №1 від 25.04.2018 р Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 27р.

25.04.2018 Звільнено Член Правління Бакунець Сергій Михайлови
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних 

зборів акціонерів протокол № 1 від 25.04.2018 р..Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 3.

25.04.2018 Звільнено член правління Ковалевич Любов Тихонівна
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних 

зборів акціонерів Протокол № 1 від 25.04.2018 р..Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 18.

25.04.2018 Звільнено Голова Наглядової ради Шевченко Костянтин 
Костянтинович

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загаль-
них зборів акціонерів.Протокол № 1 від 25.04.2018 р.Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 30,356%.Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 291513грн.Строк, протягом якого особа перебувала на  
посаді: 8 р.

25.04.2018 Звільнено Член Наглядової ради Ляшкевич Михайло Генна-
дійович

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 
25.04.2018 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних 
зборів акціонерів протокол № 1 від 25.04.2018 р..Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 3 р

25.04.2018 Звільнено Член Наглядової ради Алексіюк Руслан Васильо-
вич 

Звільнення посадової особи виконано на підставі протокол №1 від 
25.04.2018 р. загальних зборів акціонерів.Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,221%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2128грн.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 р.

25.04.2018 Призначено Голова Правління Гриненко Валентин Дмитро-
вич

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних 

зборів акціонерів. Протокол № 1 від 25.04.2018 р.Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.Строк, на який призначе-
но особу: 3 р..

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: перебу-
вав на посаді голови правління ПАТ «Зарічненський молокозавод».

25.04.2018 Призначено Член Правління Бакунець Сергій Михайлович
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних 

зборів акціонерів .Протокол №1 від 25.04.2018 р.Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.Строк, на який призначе-
но особу: 3 роки

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  
ПАТ «Зарічненський молокозавод» інженер-механік.Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі:0 акцій

25.04.2018 Призначено Член Правління Ковалевич Любов Тихонівна-
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних 
зборів акціонерів.Протокол №1 від 25.0.4 . 2018 р.Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0грн.

Строк, на який призначено особу: 3 р.Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПАТ «Зарічненський 
молокозавод»Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

25.04.2018 Призначено Голова Наглядової ради Шевченко Костянтин 
Костянтинович

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних 
зборів акціонерів.протокол №1 від 25.04.2018 р.Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 30,356%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
291513грн.Строк, на який призначено особу: 3 рІнші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: голова наглядової ради ПАТ «Заріч-
ненський молокозавод»,, приватний підприємець.

25.04.2018 Призначено Член Наглядової ради Ляшкевич Михайло Ген-
надійович..

Призначення посадової особи виконано на підстав протокол № 1 від 
25.04.2018 загальних зборів акціонерів.Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Строк, на який призначено особу: 3 р..Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: член наглядової ради ПАТ «Зарічненський 
молокозавод» , приватний підприємець..

25.04.2018 Призначено Член Наглядової ради Алексіюк Руслан Васи-
льович Призначення посадової особи виконано на підставі протокол №1 
від 25.04.2018 загальних зборів акціонерів.Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,221%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
2128грн.

Строк, на який призначено особу: 3 р..Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: член наглядової ради ПАТ «Зарічненський 
молокозавод».Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:  
2128 акцій.

Зміни у складі посадових осіб обумовлено закінченням терміну повно-
важень. Особи не надали згоди на розкриття паспортних даних 

Всі посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немають.

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче,
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2.Голова правління  Гриненко Валентин Дмитрович

ПРАТ «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«УКРПЛАСТИК»
2. Код за ЄДРПОУ 
00203588
3. Місцезнаходження 
02002 м. Київ вул. М.Раскової,1
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 517-36-83 (044) 517-36-83
5. Електронна поштова адреса 
office@ukrplastic.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://www.ukrplastic.com/
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 

Рішення про призначення посадової особи прийнято Головою Правління 
Товариства від 27.04.2018 р. Призначення посадової особи виконано на під-
ставі Наказу № 122-л/с від 23.04.2018 р. Посадова особа Панчук Людмила 
призначена на посаду Головного бухгалтера. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа 
не надавала згоди на розкриття персональних/паспортних даних. Розмір па-
кета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Строк, на який призна-
чено особу: на невизначений. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера ПАТ «Укрпластик». 

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

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

2.
Голова Правління Мірошник Ірина Миколаївна

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БIОЛIК»

2. Код за ЄДРПОУ 00479712
3. Місцезнаходження 24321, Вiнницька область, 

мiсто Ладижин, 
вулиця Незалежностi, 118

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04343) 6-44-49, (04343) 6-49-31

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

http://biolikoao.ub.ua/

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

II. Текст повідомлення
- Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства «БIОЛIК» вiд 27.04.2018 р. протокол № 1 при-
пинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Порхун Оксани Микола-
ївни в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, част-
кою в Статутному капiталi Товариства не володiє. Перебувала на посадi 
3 роки.

- Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «БIОЛIК» вiд 27.04.2018 р. протокол № 1 при-
пинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Денисюк Оксани Якимiвни 
в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в 
Статутному капiталi Товариства не володiє. Перебувала на посадi  
3 роки.

- Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства «БIОЛIК» вiд 27.04.2018 р. протокол № 1 при-
пинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Шуляк Нiни Михайлiвни в 
зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в 
Статутному капiталi Товариства не володiє. Перебувала на посадi  
3 роки.

- Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «БIОЛIК» вiд 27.04.2018 р. протокол № 1 об-
рано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї та згiдно рiшення Ревiзiйної 
комiсiї вiд 27.04.2018 р. протокол № 2 обрано на посаду Голови Ревiзiйної 
комiсiї Кутковецьку Юлiю Михайлiвну строком на 3 роки. Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
часткою в Статутному капiталi Товариства не володiє. Кутковецька Ю.М. 
останнi п'ять рокiв обiймала посади пакувальника готової продукцiї та 
iнженера-технолога ПрАТ «Бiолiк».

- Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «БIОЛIК» вiд 27.04.2018 р. протокол № 1 об-
рано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Денисюк Оксану Якимiвну стро-
ком на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, часткою в Статутному капiталi Товариства не 
володiє. Денисюк О.Я. останнi п'ять рокiв обiймає посаду головного бух-
галтера ТОВ «НВК «Вiларус» м.Ладижин Вiнницької областi.

- Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «БIОЛIК» вiд 27.04.2018 р. протокол № 1 об-
рано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Шуляк Нiну Михайлiвну строком 
на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, часткою в Статутному капiталi Товариства не 
володiє. Шуляк Н.М. останнi п'ять рокiв обiймає посаду бухгалтера  
ФОП «Сандул» м.Ладижин Вiнницької областi.

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

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

Директор Вельганюк Оксана Фелiксiвна 27.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БIОЛIК»

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

тю) емітента 
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ОДЕСНАФТОПРОДУКТ"

 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

03482749

Місцезнаходження емітента 65039 м. Одеса провулок 2-ий 
Артилерiйський, буд. 6

Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0482) 305 - 714 (048) 784 - 74 - 13

Електронна поштова адреса 
емітента 

NLitovchenko@onpk.com.ua

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

www.onp.com.ua

Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Повноваження Члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради Климо-

вої Олени Борисiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) при-
пинено 26.04.2018 р.(дата вчинення дiї 26.04.2018) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийня-
то Загальними зборами акцiонерiв. Пiдстава - закiнчення строку повнова-
жень. Повноваження Члена Наглядової ради Вовкобой Димитрiя 
Олексiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) припинено 
26.04.2018 р.(дата вчинення дiї 26.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято За-
гальними зборами акцiонерiв. Пiдстава - закiнчення строку повноважень. 
Повноваження Члена Наглядової ради Пашинського Ростислава Богданови-
ча (згоди на розкриття паспортних даних ненадано) припинено 26.04.2018 р. 
(дата вчинення дiї 26.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-

ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято Загальними збо-
рами акцiонерiв. Пiдстава - закiнчення строку повноважень. 

Члена Наглядової ради Климову Олену Борисiвну (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано) обрано 26.04.2018 р. (дата вчинення дiї 
26.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу -  
3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - спецiалiст з 
ведення реєстру, Голова наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними 
зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера RENALDA 
INVESTMENTS LIMITED (РЕНАЛЬДА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД). Рiшенням 
Наглядової ради вiд 26.04.2018р. Климову Олену Борисiвну обрано Голо-
вою Наглядової ради. Члена Наглядової ради Далматову Тетяну 
Вiкторiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано 
26.04.2018 р. (дата вчинення дiї 26.04.2018) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа 
за останнi 5 рокiв - керiвник департаменту банку. Рiшення прийнято За-
гальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера 
INOFOS MANAGEMENT LIMITED (IНОФОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД). 
Члена Наглядової ради Пашинського Ростислава Богдановича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано ) обрано 26.04.2018 р. (дата вчи-
нення дiї 26.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 
Фiнансовий менеджер, член Ревiзiйної комiсiї, член Наглядової ради. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є 
представником акцiонера DUXTON HOLDINGS LIMITED (ДАКСТОН 
ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД).

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Рибка Олександр Володимирович
            М.П.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ОДЕСНАФТОПРОДУКТ”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРПЛАСТИК»

2. Код за ЄДРПОУ 00203588
3. Місцезнаходження 02002 м. Київ вул. М.Раскової,1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 517-36-83 (044) 517-36-83
5. Електронна поштова адреса office@ukrplastic.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.ukrplastic.com/
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Зміст інформації:
1. Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 

акціонерів Товариства 26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової 
особи виконано на підставі Протоколу №33 від 26.04.2018 р. річних загаль-
них зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». 
Посадова особа Мірошник Лідія Михайлівна , яка займала посаду Голови 
Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,000003%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,000003%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Посадова особа не надавала згоди на розкриття персональних/пас-
портних даних. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:  
з 27.04.2017 р. по 26.04.2018 р. 

2. Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів Товариства 26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової 
особи виконано на підставі Протоколу №33 від 26.04.2018 р. річних загаль-
них зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». 
Посадова особа Галкіна Анна Олександрівна, яка займала посаду Члена 
Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова осо-
ба не надавала згоди на розкриття персональних/паспортних даних. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2017 р. по 
26.04.2018 р. 

3. Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів Товариства 26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової 
особи виконано на підставі Протоколу №33 від 26.04.2018 р. річних загаль-
них зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». 
Посадова особа Галкіна Ольга Олександрівна , яка займала посаду Члена 
Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова осо-
ба не надавала згоди на розкриття персональних/паспортних даних. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2017 р. по 
26.04.2018 р. 

4. Рішення про припинення повноважень прийнято загальними збора-
ми акціонерів Товариства 26.04.2018 р. Припинення повноважень поса-
дової особи виконано на підставі Протоколу №33 від 26.04.2018 р. річних 
загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства  
«Укрпластик». Посадова особа Бойко Петро Анатолійович, який займав 
посаду Члена Наглядової ради, припинив повноваження. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Посадова особа не надавала згоди на розкриття персональних/пас-
портних даних. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:  
з 27.04.2017 р. по 26.04.2018 р. 

5.Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів Товариства 26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової 
особи виконано на підставі Протоколу №33 від 26.04.2018 р. річних загаль-
них зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». 
Посадова особа Ненашев Євген Володимировиа, який займав посаду Чле-
на Наглядової ради, припинив повноваження. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова 
особа не надавала згоди на розкриття персональних/паспортних даних. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2017 р. по 
26.04.2018 р. 

6. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Това-
риства 26.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Про-
токолу № 33 від 26.04.2018 р. річних загальних зборів акціонерів Публічно-
го акціонерного товариства «Укрпластик». Мірошник Лідію Михайлівну 
обрано на посаду Голови Наглядової ради. Посадова особа не надавала 
згоди на розкриття персональних/паспортних даних. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,000003%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,000003%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обій-

мала особа протягом останніх п’яти років: пенсіонер Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 1 акція. Голова Наглядової Ради є акціоне-
ром. 

7. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів  
Товариства 26.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на підста-
ві Протоколу № 33 від 26.04.2018 р. річних загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». Галкіну Анну Олек-
сандрівну обрано на посаду Члена Наглядової ради. Посадова особа не 
надавала згоди на розкриття персональних/паспортних даних. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: студентка. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Посадова особа є пред-
ставником за довіреністю акціонера компанії Іммер Лімітед ( Кіпр, м. Ні-
косія).

8. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів  
Товариства 26.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на підста-
ві Протоколу № 33 від 26.04.2018 р. річних загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». Галкіну Ольгу Олек-
сандрівну обрано на посаду Члена Наглядової ради. Посадова особа не 
надавала згоди на розкриття персональних/паспортних даних. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: студентка. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Посадова особа є пред-
ставником за довіреністю акціонера компанії Іммер Лімітед ( Кіпр, м. Ні-
косія). 

9. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів  
Товариства 26.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на підста-
ві Протоколу № 33 від 26.04.2018 р. річних загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Укрпластик». Бойко Петро Анато-
лійовича обрано на посаду Члена Наглядової ради. Посадова особа не 
надавала згоди на розкриття персональних/паспортних даних. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: старший партнер Адво-
катського об’єднання «Адвокатська фірма «Петро Бойко та Партнери». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Посадова 
особа є представником за довіреністю акціонера компанії Іммер Лімітед 
( Кіпр, м. Нікосія). 

10. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів То-
вариства 26.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Про-
токолу № 33 від 26.04.2018 р. річних загальних зборів акціонерів Публічно-
го акціонерного товариства «Укрпластик». Ненашева Євгена 
Володимировича обрано на посаду Члена Наглядової ради. Посадова осо-
ба не надавала згоди на розкриття персональних/паспортних даних. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п’яти років: адвокат Адвокатського 
об’єднання «Адвокатська фірма «Петро Бойко та Партнери». Розмір паке-
та акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Посадова особа є пред-
ставником за довіреністю акціонера компанії Іммер Лімітед ( Кіпр, м. Ніко-
сія). 

11. Рішення про припинення повноважень прийнято Головою Правління 
Товариства від 26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано на підставі Наказу № 131-л/с від 26.04.2018 р. Посадова особа 
Рябоконь Тетяна Вікторівна, яка займала посаду Головного бухгалтера, 
припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,000494%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000494%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа 
не надавала згоди на розкриття персональних/паспортних даних. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.06.2008 р. по 
26.04.2018 р. 

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

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

2.
Голова Правління Мірошник Ірина Миколаївна

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

(дата) 

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРПЛАСТИК»
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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 "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "УНIКА ЖИТТЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 34478248
3. Місцезнаходження 01032, мiсто Київ, Саксаганського, 

70-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 225 60 06, (044) 225 60 07
5. Електронна поштова адреса viktoriya.minina@uniqa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА 

Життя» (Протокол №24 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну 
складу посадових осiб емiтента, а саме: припинення повноважень Голови 
Наглядової Ради ВОЛЬФГАНГА КIНДЛА (WOLFGANG KINDL) у зв'язку з пе-
реобранням на новий строк. Часткою в статутному капiталi емiтента та 
акцiями посадова особа не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Згоди посадової особи на розкриття паспортних 
даних не надано. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
01.08.2016 по 24.04.2018. 

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА 
Життя» (Протокол №24 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну 
складу посадових осiб емiтента, а саме: припинення повноважень Заступ-
ника Голови Наглядової Ради ЗОРАНА ВIСНIЧА (ZORAN VISNJIC) у зв'язку 
з переобранням на новий строк. Часткою в статутному капiталi емiтента та 
акцiями посадова особа не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Згоди посадової особи на розкриття паспортних 
даних не надано. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi:  
з 01.08.2016 по 24.04.2018. 

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА 
Життя» (Протокол №24 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну 
складу посадових осiб емiтента, а саме: припинення повноважень Члена 
Наглядової Ради ПIТЕРА АЙХЛЕРА (PETER EICHLER) у зв'язку з переоб-
ранням на новий строк. Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями 
посадова особа не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не 
надано. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 01.08.2016 по 
24.04.2018. 

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА 
Життя» (Протокол №24 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну 
складу посадових осiб емiтента, а саме: припинення повноважень Члена 
Наглядової Ради КУРТА СВОБОДА (KURT SVOBODA) за рiшенням Загаль-
них Зборiв Акцiонерiв. Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями 
посадова особа не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не 
надано. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 01.08.2016 по 
24.04.2018. 

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА 
Життя» (Протокол №24 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну 
складу посадових осiб емiтента, а саме: припинення повноважень Члена 
Наглядової Ради ФРIЦА ТРАФЛЕРА (FRITZ TRAFLER) у зв'язку з переоб-
ранням на новий строк. Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями 
посадова особа не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не 
надано. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 01.08.2016 по 
24.04.2018. 

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА 
Життя» (Протокол №24 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну 
складу посадових осiб емiтента, а саме: припинення повноважень Члена 
Наглядової Ради ЙОХАНЕСА ПОРАКА (JOHANNES PORAK) у зв'язку з пе-
реобранням на новий строк. Часткою в статутному капiталi емiтента та 
акцiями посадова особа не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Згоди посадової особи на розкриття паспортних 
даних не надано. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi:  
з 01.08.2016 по 24.04.2018. 

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА 
Життя» (Протокол №24 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про змiну 
складу посадових осiб емiтента, а саме: припинення повноважень Члена 

Наглядової Ради БАГIРОВА ТЕЙМУРА МАМЕДОВИЧА у зв'язку з переоб-
ранням на новий строк. Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями 
посадова особа не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не 
надано. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 01.08.2016 по 
24.04.2018. 

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА 
Життя» (надалi - Емiтент) (Протокол №24 вiд 24.04.2018) було прийнято 
рiшення про змiну складу посадових осiб Емiтента, а саме: обрання (пе-
реобрання на новий строк) Голови Наглядової Ради ВОЛЬФГАНГА КIНДЛА 
(WOLFGANG KINDL) у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу на-
глядової ради Емiтента з 24.04.2018. Згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних не надано. Посадову особу обрано термiном на 3 (три) 
роки. Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями посадова особа 
не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: УНIКА Iншуранс Груп, Член Правлiння, Голова Наглядової Ради 
ПрАТ «СК «УНIКА». Посадова особа є представником акцiонерiв Емiтента 
- УНIКА iнтернацiоналє Бетайлiгунгс-Фервальтунгс ГмбХ (UNIQA 
internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH), iдентифiкацiйний  
код FN 196252 g, адреса: А-1029 Австрiя, Вiдень, Унтере Донауштрассе, 21 – 
акцiонер якому належить 379 198 798 простих iменних акцiй, що стано-
вить 94, 714% статутного капiталу Емiтента та УНIКА Iнтернешнл АГ 
(UNIQA International AG), iдентифiкацiйний код FN 180177 t, адреса: 
А-1029 Австрiя, Вiдень, Унтере Донауштрассе, 21 - акцiонер, якому на-
лежить 414 956 проста iменна акцiя, що становить 0,104% статутного 
капiталу Емiтента. 

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА 
Життя» (надалi - Емiтент) (Протокол №24 вiд 24.04.2018) було прийнято 
рiшення про змiну складу посадових осiб Емiтента, а саме: обрання (пе-
реобрання на новий строк) Заступника Голови Наглядової Ради ЗОРАНА 
ВIСНIЧА (ZORAN VISNJIC) у зв’язку з необхiднiстю обрання нового скла-
ду наглядової ради Емiтента з 24.04.2018. Згоди посадової особи на роз-
криття паспортних даних не надано. Посадову особу обрано термiном на 
3 (три) роки. Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями посадова 
особа не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочи-
ни вiдсутня. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: УНIКА Iнтернешнл, Член Правлiння, Заступник Голови Наглядової 
Ради ПрАТ «СК «УНIКА». Посадова особа є представником акцiонерiв 
Емiтента - УНIКА iнтернацiоналє Бетайлiгунгс-Фервальтунгс ГмбХ (UNIQA 
internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH), iдентифiкацiйний код FN 
196252 g, адреса: А-1029 Австрiя, Вiдень, Унтере Донауштрассе, 21 – 
акцiонер якому належить 379 198 798 простих iменних акцiй, що стано-
вить 94, 714% статутного капiталу Емiтента та УНIКА Iнтернешнл АГ 
(UNIQA International AG), iдентифiкацiйний код FN 180177 t, адреса: 
А-1029 Австрiя, Вiдень, Унтере Донауштрассе, 21 - акцiонер, якому на-
лежить 414 956 проста iменна акцiя, що становить 0,104% статутного 
капiталу Емiтента. 

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА 
Життя» (надалi - Емiтент) (Протокол №24 вiд 24.04.2018) було прийнято 
рiшення про змiну складу посадових осiб Емiтента, а саме: обрання (пе-
реобрання на новий строк) Члена Наглядової Ради ПIТЕРА АЙХЛЕРА 
(PETER EICHLER) у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу нагля-
дової ради Емiтента з 24.04.2018. Згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних не надано. Посадову особу обрано термiном на 3 (три) 
роки. Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями посадова особа 
не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: УНIКА Персонферзихерунг АГ, член Правлiння, Райффайзен Фер-
зихерунген АГ, член Правлiння. Посадова особа є представником 
акцiонерiв Емiтента - УНIКА iнтернацiоналє Бетайлiгунгс-Фервальтунгс 
ГмбХ (UNIQA internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH), 
iдентифiкацiйний код FN 196252 g, адреса: А-1029 Австрiя, Вiдень, Унте-
ре Донауштрассе, 21 – акцiонер якому належить 379 198 798 простих 
iменних акцiй, що становить 94, 714% статутного капiталу Емiтента та 
УНIКА Iнтернешнл АГ (UNIQA International AG), iдентифiкацiйний  
код FN 180177 t, адреса: А-1029 Австрiя, Вiдень, Унтере Донауштрассе, 
21 - акцiонер, якому належить 414 956 проста iменна акцiя, що становить 
0,104% статутного капiталу Емiтента. 

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА 
Життя» (надалi - Емiтент) (Протокол №24 вiд 24.04.2018) було прийнято 
рiшення про змiну складу посадових осiб Емiтента, а саме: обрання (пе-
реобрання на новий строк) Члена Наглядової Ради ФРIЦА ТРАФЛЕРА 
(FRITZ TRAFLER) у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу на-
глядової ради Емiтента з 24.04.2018. Згоди посадової особи на розкрит-
тя паспортних даних не надано. Посадову особу обрано термiном на  
3 (три) роки. Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями посадо-
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ва особа не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: член Наглядової Ради ПрАТ «СК «УНIКА», ПрАТ «СК «УНIКА 
Життя». Посадова особа є представником акцiонерiв Емiтента - УНIКА 
iнтернацiоналє Бетайлiгунгс-Фервальтунгс ГмбХ (UNIQA internationale 
Beteiligungs-Verwaltungs GmbH), iдентифiкацiйний код FN 196252 g, 
адреса: А-1029 Австрiя, Вiдень, Унтере Донауштрассе, 21 – акцiонер 
якому належить 379 198 798 простих iменних акцiй, що становить 94, 
714% статутного капiталу Емiтента та УНIКА Iнтернешнл АГ (UNIQA 
International AG), iдентифiкацiйний код FN 180177 t, адреса: А-1029 
Австрiя, Вiдень, Унтере Донауштрассе, 21 - акцiонер, якому належить 
414 956 проста iменна акцiя, що становить 0,104% статутного капiталу 
Емiтента. 

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА 
Життя» (надалi - Емiтент) (Протокол №24 вiд 24.04.2018) було прийнято 
рiшення про змiну складу посадових осiб Емiтента, а саме: обрання (пере-
обрання на новий строк) Члена Наглядової Ради ЙОХАНЕСА ПОРАКА 
(JOHANNES PORAK) у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу на-
глядової ради Емiтента з 24.04.2018. Згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних не надано. Посадову особу обрано термiном на 3 (три) 
роки. Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями посадова особа 
не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: ПрАТ «СК «УНIКА Життя», член Наглядової Ради УНIКА Iнтернешнл 
АГ, Член Ради Директорiв. Посадова особа є представником акцiонерiв 
Емiтента - УНIКА iнтернацiоналє Бетайлiгунгс-Фервальтунгс ГмбХ (UNIQA 
internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH), iдентифiкацiйний код FN 
196252 g, адреса: А-1029 Австрiя, Вiдень, Унтере Донауштрассе, 21 – 
акцiонер якому належить 379 198 798 простих iменних акцiй, що становить 
94, 714% статутного капiталу Емiтента та УНIКА Iнтернешнл АГ (UNIQA 
International AG), iдентифiкацiйний код FN 180177 t, адреса: А-1029 
Австрiя, Вiдень, Унтере Донауштрассе, 21 - акцiонер, якому належить  
414 956 проста iменна акцiя, що становить 0,104% статутного капiталу 
Емiтента. 

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК 
«УНIКА Життя» (надалi - Емiтент) (Протокол №24 вiд 24.04.2018) було 
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Емiтента, а саме: 
обрання (переобрання на новий строк) Члена Наглядової Ради 
БАГIРОВА ТЕЙМУРА МАМЕДОВИЧА у зв’язку з необхiднiстю обрання 
нового складу наглядової ради Емiтента з 24.04.2018. Згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних не надано. Посадову особу об-
рано термiном на 3 (три) роки. Часткою в статутному капiталi емiтента 
та акцiями посадова особа не володiє. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посади, якi обiймала посадова 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: Незалежний член Наглядової ради 
ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», Iнвестицiйна компанiя «А1», Альфа-Груп, 
м. Київ, Керуючий директор, керiвник Київського офiсу; Iskander Energy 
Corp., м. Київ, Україна та м. Калгарi, Канада, Член Ради директорiв, Го-
ловний радник; Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України, Керiвник групи 
радникiв Вiце-прем'єр-мiнiстра з питань економiки. Посадова особа є 
незалежним директором. 

24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА 
Життя» (надалi - Емiтент) (Протокол №24 вiд 24.04.2018) було прийнято 
рiшення про змiну складу посадових осiб Емiтента, а саме: обрання Чле-
на Наглядової Ради ГАНС-УВЕ МЮЛЛЕРА (HANS-UWE MULLER) у 
зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу наглядової ради Емiтента 
з 24.04.2018. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не 
надано. Посадову особу обрано термiном на 3 (три) роки. Часткою в ста-
тутному капiталi емiтента та акцiями посадова особа не володiє. Непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Правлiння 
UNIQA Re AG, Zurich. Посадова особа є представником акцiонерiв 
Емiтента - УНIКА iнтернацiоналє Бетайлiгунгс-Фервальтунгс ГмбХ (UNIQA 
internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH), iдентифiкацiйний  
код FN 196252 g, адреса: А-1029 Австрiя, Вiдень, Унтере Донауштрассе, 21 – 
акцiонер якому належить 379 198 798 простих iменних акцiй, що стано-
вить 94, 714% статутного капiталу Емiтента та УНIКА Iнтернешнл АГ 
(UNIQA International AG), iдентифiкацiйний код FN 180177 t, адреса: 
А-1029 Австрiя, Вiдень, Унтере Донауштрассе, 21 - акцiонер, якому на-
лежить 414 956 проста iменна акцiя, що становить 0,104% статутного 
капiталу Емiтента. 

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 Симончук Володимир Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 25.04.2018

(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 "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIКА ЖИТТЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 34478248
3. Місцезнаходження 01032, мiсто Київ, Саксаганського, 70-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 225 60 06, (044) 225 60 07
5. Електронна поштова адреса viktoriya.minina@uniqa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА Життя» 24.04.2018 
було прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Ревiзiйної 
Комiсiї Єфiмова Юрiя Петровича, Протокол №24 у зв'язку з переобранням 
на новий строк. Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 29.04.2017 по 
24.04.2018.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА Життя» 24.04.2018 
було прийнято рiшення про обрання Голови Ревiзiйної Комiсiї Єфiмова 
Юрiя Петровича, Протокол №24. Строк, на який призначено особу: без-
строково, але не бiльше нiж на п'ять рокiв. Часткою в статутному капiталi 
емiтента та акцiями не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: Голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «СК «УНIКА Життя», 
Член Наглядової Ради ПрАТ «СК «УНIКА».

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 Симончук Володимир Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.04.2018
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 

«УКРГАЗБАНК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації 

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ  

ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» 
2. Код за ЄДРПОУ: 23697280 
3. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Солом'янський район, 

вул. Єреванська, 1, індекс 03087 
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (044) 594-11-04 
5. Електронна поштова адреса: ndudnyk@ukrgasbank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ukrgasbank.com
7. Вид особливої інформації: Зміни до статуту, пов’язані із змі-

ною прав акціонерів
II. Текст повідомлення

З метою приведення у відповідність до змін, що були внесені до 
нормативно-правових актів Законом України від 16.11.2017 №2210-
VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цін-
них паперів», 26.04.2018 загальними зборами акціонерів (протокол 
№1) було прийнято рішення, зокрема, про внесення змін до Статуту 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАН-
КУ «УКРГАЗБАНК» шляхом викладення у новій редакції, у т.ч. які 
пов’язані із зміною прав акціонерів.

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

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

2. Найменування посади
Перший заступник Голови Правлiння
АБ «УКРГАЗБАНК»  Кравець Андрiй Миколайович

27.04.2018
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»

(місцезнаходження:04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8)
(надалі – Товариство) 

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться

04 червня 2018 року о 15 год. 00 хв. за адресою:
м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 4 поверх, кімната 422.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного позачерго-
вих Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціо-
нерів ПАТ «НДУ».

2. Про обрання Голови позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ  «НДУ».

3. Про обрання Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «НДУ».

4. Про регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ  «НДУ».

5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».
6. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства 

«Національний депозитарій України».
7. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного ак-

ціонерного товариства «Національний депозитарій України». 
8. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), 

що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ», та визначення 
уповноваженої особи на їх підписання. 

Адреса веб-сайту ПАТ «НДУ», на якому розміщується повідомлення 
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного, запропоновані 
акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, інфор-
мація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату скла-
дання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення по-
зачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» та станом на дату 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових 
Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», перелік документів, що має нада-
ти акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових Загаль-
них зборах акціонерів ПАТ «НДУ»: www.csd.ua.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових За-
гальних зборах ПАТ «НДУ» буде здійснюватися 04 червня 2018 року з 
14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв. за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8,  
4 поверх, кімната 422.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з пе-
реліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних 
зборах акціонерів ПАТ «НДУ», складеному у порядку, встановленому за-
конодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину  
29 травня 2018 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «НДУ» (24.04.2018 року), згідно такого переліку:

- загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «НДУ» становить 10 320 
(десять тисяч триста двадцять).

- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПАТ «НДУ» ста-
новить 10 129 (десять тисяч сто двадцять дев’ять).

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвід-
чує особу акціонера. Представникам акціонерів, крім того, необхідно 
мати документ, що відповідно до законодавства надає право представ-

ляти акціонера на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ» 
(довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без 
довіреності).

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, 
відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, 
повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, 
або взяти участь у позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 
особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з'явилося декіль-
ка представників акціонера, реєструється той представник, довіреність 
якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повно-
важення щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється 
за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових За-
гальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» акціонери можуть ознайомитись з 
матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» під 
час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» у 
робочі дні в понеділок -четвер з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, 
за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 4 по-
верх, кімната 418, а в день проведення позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів ПАТ «НДУ» - у місці їх проведення. Посадовою особою, відпові-
дальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових 
Загальних зборів акціонерів під час підготовки до позачергових Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «НДУ», є Член Правління Тарасенко Олексій Олек-
сандрович. Довідки за тел.: (044) 591-04-33.

Акціонери мають право отримати письмову відповідь Товариства на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного та порядку денного позачергових Загальних зборів ПАТ «НДУ» 
до дати проведення позачергових Загальних зборів ПАТ «НДУ».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «НДУ», а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кіль-
кість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Про-
позиції, оформлені у відповідності до вимог Закону України «Про акціонер-
ні товариства», вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
позачергових Загальних зборів ПАТ «НДУ», а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства – не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення поза-
чергових Загальних зборів ПАТ «НДУ». 

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДНIПРЯНКА», 01565276, Україна Київська обл. Києво-Святошинсь-
кий р-н 08132 м. Вишневе вул. Першотравнева, 7, (044) 496-32-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 02.05.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.fozzy.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНIПРЯНКА»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 

публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СУМИРИБГОСП», 00476760, Україна Сумська обл. 40002 мiсто Суми, 
вул. Роменська, буд. 105, (044) 496-32-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 02/05/2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://00476760.emitents.org

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИРИБГОСП»
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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 СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ "IНГО 
УКРАЇНА ЖИТТЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 35333145
3. Місцезнаходження 01054, Київ, 

Бульварно-Кудрявська, 33
4. Міжміський код, телефон та факс 044 490-27-44 044 490-27-44
5. Електронна поштова адреса ymelnik@ingo.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.ingo.ua/ru/ingo-life/
raskrytie-informacii-emitentom

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

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року (про-

токол №23) Рижову Тетяну Сергiївну переобрано на новий трирiчний 
строк на посаду Генерального директора Товариства вiдповiдно до Стату-
ту Товариства та Положення про Генерального директора Товариства.

Згоду на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. 
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини.

Протягом останнiх п’яти рокiв особа займала посаду Генерального ди-
ректора ПрАТ «АСК «IНГО Україна Життя».

Строк перебування на посадi три роки або до вiдповiдного рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року (прото-
кол №23) Колiсецьку Людмилу Олександрiвну переобрано на посаду Члена 
Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про 
Ревiзiйну комiсiю. Згоду на розкриття персональних даних Товариство не 
отримувало. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв особа займала посади: 
Члена правлiння ПрАТ «АСК «IНГО Україна» та Члена Ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ «АСК «IНГО Україна Життя». Строк перебування на посадi три роки 
або до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв.

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 Рижова Тетяна Сергiївна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(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 "ВОЗНЕ-
СЕНСЬК ОБЛПЛЕМСЕРВIС"

2. Код за ЄДРПОУ 00702386
3. Місцезнаходження 56500, Миколаївська обл., Вознесен-

ський р-н,м. Вознесенськ, вул. Висо-
ка, 38

4. Міжміський код, телефон та факс (05134) 5-54-21 (05134)4-33-43
5. Електронна поштова адреса vatvpp@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

voznesenskoblplemservis.pat.ua

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

II. Текст повідомлення
30.04.2018 р.Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Вознесенськ 

облплемсервiс» ( Протокол № 1 вiд 30.04.2018р.) прийнято рiшення про по-
передне схвалиння та надання попередньої згоди на вчинення правочинiв: 
договорiв поставки, договорiв купiвлi-продажу, надання або отримання по-
слуг, договорiв лiзингу, договорiв позики, договорiв пiдряду, договорiв орен-
ди, договорiв страхування, кредитних договорiв, генеральних кредитних 
угод, договорiв застави, договорiв iпотеки, договорiв поруки, договорiв про 
внесення змiн та доповнень до ранiше укладених кредитних договорiв, ге-
неральних кредитних угод, договорiв застави, договорiв iпотеки, договорiв 
поруки, розмiр граничної вартостi таких значних правочинiв, не повинен пе-
ревищувати 50000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину визначена 
вiдповiдно до законодавства складає 50 000 тис. грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить  
18840.4 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартостi активiвемiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 265.3 %. загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 
762048, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах -762044, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» -762044 
та «проти» - 0 прийняття рiшення.Додатковi критерiї для вiднесення право-
чину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом Приватного 
акцiонерного товариства «ПрАТ «Вознесенськ облплемсервiс» не визначенi.

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

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

2. Найменування посади Тарлєв Iлля Iллiч
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.04.2018
(дата)

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 «ХАРКIВСЬКИЙ АВТОГЕННИЙ ЗА-
ВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 00204783
3. Місцезнаходження: 61046 м. Харків, вул. Автогенна, 10
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 728-01-11 , 728-02-22
5. Електронна поштова адреса: emu@emu.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kharkiv-autogenous-plant-jsc.pat.
ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
На підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол 

№ 1/18 від 25.04.2018 р.) та рішення засідання Наглядової Ради (Протокол 
№ 4 від 25.04.2018 р.) відбулись наступні зміни:

Голову Наглядової Ради Бермана Ігора Абрамовича обрано (переоб-
рано) на ту саму посаду на строк 3 роки. Берман I.А. непогашеної суди-

мості за корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному 
капіталі товариства не володіє; перебував на посаді з 23.04.2015 р. Бер-
ман Ігор Абрамович протягом 5-ти років обіймав посаду голови правлін-
ня.

На підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол 
№ 1/18 від 25.04.2018 р.) відбулись наступні зміни:

Члена Наглядової Ради Тімарова Олександра обрано (переобрано) на 
ту саму посаду на строк 3 роки. Тімаров О. непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі товари-
ства не володіє; перебував на посаді з 23.04.2015 р. 

Тімаров Олександр протягом 5-ти років обіймав такі посади: керівник 
відділу контроллінгу, директор по фінансам. 

Члена Наглядової Ради Доктора Герхарда Йозефа Вайсса обрано 
(переобрано) на ту саму посаду на строк 3 роки. Доктор Герхард Йо-
зеф Вайсс непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має; часткою в статутному капіталі товариства не володіє; перебував 
на посаді з 23.04.2015 р. ДокторГерхард Йозеф Вайсс протягом 5-ти 
років обіймав такі посади: Голова регіона Східної Європи, член прав-
ління.

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  Луханін Є.А.  26.04.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО» 

2. Код за ЄДРПОУ: 03751818
3. Місцезнаходження: 26100 Кіровоградська область, Новоархангель-

ський район, смт. Новоархангельськ, вулиця Леніна, будинок 4
4. Міжміський код, телефон та факс: 0525522190, 0525522831
5. Електронна поштова адреса: nov_rtp@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://novoarhangelskertp.emitents.net.
ua/ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням чергових загальних зборів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» 

від 27.04.2018 року припинено повноваження Голови Наглядової ради Шаро-
ва Володимира Вiкторовича (паспорт: серiя ЕА номер 150854 виданий Ново-
архангельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 27.08.1996). Під-
става для припинення повноважень: в зв`язку із зміною типу товариства та 
затвердженням нової редакції Статуту. Посадова особа є акціонером та 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,77913% . Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - з 28.04.2017 року до 27.04.2018 року. 

Рішенням чергових загальних зборів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ 
РТП» від 27.04.2018 року припинено повноваження Члена Наглядової ради 
Даценка Василя Федоровича (паспорт: серiя ЕА номер 865954 виданий Но-
воархангельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 13.03.2002). 
Підстава для припинення повноважень: в зв`язку із зміною типу товариства 
та затвердженням нової редакції Статуту. Посадова особа є акціонером та 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 3,89560%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - з 28.04.2017 року до 27.04.2018 року. 

Рішенням чергових загальних зборів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ 
РТП» від 27.04.2018 року припинено повноваження Члена Наглядової ради 
Журавки Леонiда Володимировича (паспорт: серiя ЕА номер 098859 вида-
ний Новоархангельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 
05.12.1996). 

Підстава для припинення повноважень: в зв`язку із зміною типу товари-
ства та затвердженням нової редакції Статуту. Посадова особа є акціоне-
ром та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,77913 % . Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi - з 28.04.2017 року до 27.04.2018 року. 

Рішенням чергових загальних зборів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» 
від 27.04.2018 року припинено повноваження Члена Наглядової ради 
Мельнiченка Володимира Олексiйовича (паспорт: серiя ЕА номер 257121 ви-
даний Новоархангельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 
28.02.1997). Підстава для припинення повноважень: в зв`язку із зміною типу 
товариства та затвердженням нової редакції Статуту. Посадова особа є акці-
онером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,57655 %. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi - з 28.04.2017 року до 27.04.2018 року. 

Рішенням чергових загальних зборів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» 
від 27.04.2018 року припинено повноваження Члена Наглядової ради Зубен-
ка Андрiя Дмитровича (паспорт: серiя ЕА номер 816547 виданий Новоархан-
гельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 16.02.2001) .

Підстава для припинення повноважень: в зв`язку із зміною типу товари-
ства та затвердженням нової редакції Статуту. Посадова особа є акціоне-
ром та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,38956 %. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi - з 28.04.2017 року до 27.04.2018 року. 

В зв`язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції 
Статуту рішенням чергових загальних зборів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ 
РТП» обрано Наглядову раду ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» в кіль-
кості трьох осіб терміном на три роки, а саме Головою Наглядової ради 
Шарова Володимира Вiкторовича (паспорт: серiя ЕА номер 150854 виданий 
Новоархангельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 
27.08.1996). Посадова особа є акціонером та володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,77913% . Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: ПАТ Новоархангельське РТП експедитор по збуту.

В зв`язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту 
рішенням чергових загальних зборів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» обра-

но Наглядову раду ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» в кількості трьох осіб 
терміном на три роки, а саме Членом Наглядової ради Мельнiченка Володимира 
Олексiйовича (паспорт: серiя ЕА номер 257121 виданий Новоархангельським 
РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 28.02.1997). Посадова особа є акці-
онером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,57655 %. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: ПП «Мельнiченко».

В зв`язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Ста-
туту рішенням чергових загальних зборів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ 
РТП» обрано Наглядову раду ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» в кіль-
кості трьох осіб терміном на три роки, а саме Зубенка Андрiя Дмитровича 
(паспорт: серiя ЕА номер 816547 виданий Новоархангельським РВ УМВС 
України в Кiровоградськiй областi 16.02.2001). Посадова особа є акціонером 
та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,38956 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «Новоархангельське РТП» водiй.

Рішенням чергових загальних зборів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» 
від 27.04.2018 року припинено повноваження Голови правлiння Гончара 
Олександра Федоровича (паспорт: серiя ЕВ номер 346169 виданий Новоар-
хангельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 26.11.2013). 

Підстава для припинення повноважень: в зв`язку із зміною типу товари-
ства та затвердженням нової редакції Статуту. Посадова особа є акціоне-
ром та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 50,43970 % . Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi - з 22.04.2016 року до 27.04.2018 року. 

Рішенням чергових загальних зборів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ 
РТП» від 27.04.2018 року припинено повноваження Члена правлiння Габер 
Марiї Михайлiвни (паспорт: серiя ЕА номер 002029 виданий Новоархан-
гельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 15.10.1995). Підста-
ва для припинення повноважень: в зв`язку із зміною типу товариства та за-
твердженням нової редакції Статуту. Посадова особа є акціонером та 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,38956 % . Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - з 22.04.2016 року до 27.04.2018 року. 

Рішенням чергових загальних зборів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ 
РТП» від 27.04.2018 року припинено повноваження Члена правлiння Шу-
тенка Петра Iвановича (паспорт: серiя ЕА номер 002030 виданий Новоар-
хангельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 07.10.1995). Під-
става для припинення повноважень: в зв`язку із зміною типу товариства та 
затвердженням нової редакції Статуту. Посадова особа є акціонером та 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,38956 % . Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - з 22.04.2016 року до 27.04.2018 року. 

Рішенням чергових загальних зборів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» 
від 27.04.2018 року припинено повноваження Члена правлiння Орловського 
Миколи Миколайовича (паспорт: серiя ЕА номер 065999 виданий Новоархан-
гельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 01.03.1996). Підстава 
для припинення повноважень: в зв`язку із зміною типу товариства та затвер-
дженням нової редакції Статуту. Посадова особа є акціонером та володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,77913 % . Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебува-
ла на посадi - з 22.04.2016 року до 27.04.2018 року. 

Рішенням чергових загальних зборів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» 
від 27.04.2018 року припинено повноваження Члена правлiння Олiйника Во-
лодимира Iвановича (паспорт: серiя ЕА номер 152564 виданий Новоархан-
гельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 23.11.1996). Підстава 
для припинення повноважень: в зв`язку із зміною типу товариства та затвер-
дженням нової редакції Статуту. Посадова особа є акціонером та володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,38956 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебува-
ла на посадi - з 22.04.2016 року до 27.04.2018 року. 

В зв`язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції 
Статуту рішенням чергових загальних зборів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ 
РТП» обрано Директором ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» Гончара 
Олександра Федоровича терміном на три роки (паспорт: серiя ЕВ номер 
346169 виданий Новоархангельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй 
областi 26.11.2013). Посадова особа є акціонером та володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 50,43970%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років: Голова правлiння ПАТ «Новоархангельське РТП».

Рішенням чергових загальних зборів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ 
РТП» від 27.04.2018 року припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї 
Корiнного Олександра Якимовича (паспорт: серiя ЕА номер 629833 вида-
ний Новоархангельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 
22.10.1999). Підстава для припинення повноважень: в зв`язку із зміною 
типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту, в якому Ревізійна 
комісія не передбачена. Посадова особа є акціонером та володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0,38956 % . Непогашеної судимостi за 
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корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi - з 28.04.2017 року до 27.04.2018 року. 

Рішенням чергових загальних зборів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» від 
27.04.2018 року припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Гриценка Ва-
силя Iвановича (паспорт: серiя ЕА номер 587720 виданий Новоархангельським 
РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 22.11.1998) . Підстава для припинен-
ня повноважень: в зв`язку із зміною типу товариства та затвердженням нової 
редакції Статуту, в якому Ревізійна комісія не передбачена. Посадова особа є 
акціонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,38956 % . Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi - з 28.04.2017 року до 27.04.2018 року. 

Рішенням чергових загальних зборів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ 
РТП» від 27.04.2018 року припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї 

Левiцького Валентина Iвановича (паспорт: серiя ЕА номер 002021 виданий 
Новоархангельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 
04.10.1995). Підстава для припинення повноважень: в зв`язку із зміною типу 
товариства та затвердженням нової редакції Статуту, в якому Ревізійна ко-
місія не передбачена. Посадова особа є акціонером та володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0,50643% . Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - з 28.04.2017 року до 27.04.2018 року. 

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

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

2. Голова правління Гончар Олександр Федорович 27.04.2018

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

НЕ ТОВАРИСТВО «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ  
РАЙОННЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО» 

2. Код за ЄДРПОУ: 03751818
3. Місцезнаходження: 26100 Кіровоградська область, Новоархангель-

ський район, смт. Новоархангельськ, вулиця Леніна, будинок 4
4. Міжміський код, телефон та факс: 0525522190, 0525522831
5. Електронна поштова адреса: nov_rtp@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://novoarhangelskertp.emitents.
net.ua/ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його при-

йняв: 27.04.2018 року рішення прийнято на чергових загальних зборах 
акціонерів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП».

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної 
господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення 
черговими Загальними зборами «27» квітня 2018 р., на суму понад 25 % 
вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупна вартість правочинів: 1500 тис.грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 2710 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 55,35 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 258 955 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 258 955 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 258 955 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0 голосів.
III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Голова правління Гончар Олександр Федорович 27.04.2018

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 ТОВАРИ-

СТВО «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ 
СОЮЗ» 

2. Код за ЄДРПОУ 25099117
3. Місцезнаходження 84573, Донецька область, Бахмут-

ський район, с. Новолуганське , д/н
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(062) 332 72 41 (062) 209 21 13

5. Електронна поштова 
адреса

glavbuh@bas.donbass.com

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

http://bas.prat.ua

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

II. Текст повідомлення
30.04.2018 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» при-
йняли рiшення попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ходi 
поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення 
цих рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства значних правочинiв, у 
тому числi, але не виключно правочинiв, пов’язаних з укладенням та/або 
пролонгацiєю кредитних договорiв та/або внесенням змiн до умов кредит-
них договорiв, укладених Товариством, депозитних договорiв, договорiв 
про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, 
договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, поставки, 
укладення договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв 
придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Това-

риства, укладення договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, 
товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових 
угод, будь-яких iнших господарських договорiв, за якими Товариство ви-
ступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн, граничною сукупною 
вартiстю 295 000 000, 00 (двiстi дев’яносто п’ять мiльйонiв) гривень, при 
цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинiв) є чинним незалеж-
но вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, 
збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до 
iноземних валют. Уповноважити Генерального директора Товариства Ак-
нєвського Ю.П. або особу, яка виконує його обов’язки, або iншу особу, 
уповноважену на це довiренiстю, виданою Генеральним директором То-
вариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих рiчних Загаль-
них зборiв акцiонерiв Товариства здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчи-
нення вiд iменi Товариства значних правочинiв. Вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 591 959 тис. грн.. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 49,83%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй : 200 . Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 115. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 87 . 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 . 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «утримався»: 28 . Кiлькiсть 
голосiв акцiонерiв, якi не брали участi в голосуваннi: 0 голосiв. Кiлькiсть 
голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв.

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 Акнєвський Юрiй Петрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 30.04.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ»



№83, 2 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

35



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №83, 2 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

36



№83, 2 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

37



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №83, 2 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

38



№83, 2 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

39



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №83, 2 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

40

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



№83, 2 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

41



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №83, 2 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

42



№83, 2 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

43



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №83, 2 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

44

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента:  
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИРОБНИЧО-
ТЕХНIЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦIЇ «ПIВДЕНЗАХIДХIМ-
РЕМБУДМОНТАЖ», 24916198, Україна Київська обл. Шевченкiсь-
кий р-н 01032 Київ Жилянська 110, (044)462-47-26

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: 24916198.infosite.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-

тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Приватне пiдприємтсво «Аудиторська компанiя «Рейтинг-
Аудит», 30687076

5. Інформація про загальні збори: 
25.03.2017 проведено річні загальні збори. 
06.11.2017 проведено позачергові загальні збори. 
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-

днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ: 20043260
3. Місцезнаходження: 03026 м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 35
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-29-57, (044) 201-29-94
5. Електронна поштова адреса: Larisa.Fundurat@ua.imptob.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://imperial-tobacco.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товароиства 27.04.2018 року прийнято 
рiшення вивести зі складу Наглядової Ради Товариства - припинити повно-
важення члена Наглядової ради Герарда Кастенса 27.04.2018 року. Підстава 
такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол 

№32 від 27.04.2018 року). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на 
посаді Члена Наглядової Ради Товариства з 21.04.2017 року. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 року прийнято 
рiшення обрати на посаду члена Наглядової Ради Товариства, представника 
акціонера Iмперiал Тобакко Оверсiз Холдiнгз (2) Лiмiтед, Майкла Хінді (Michael 
Hindiyeh) з 27.04.2018 року. Підстава такого рішення: рішення Загальних збо-
рів акціонерів Товариства (Протокол №32 від 27.04.2018 року). Строк, на який 
обрано: на 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протя-
гом останніх п'яти років: Регіональний контролер з Централізованих операцій 
та ринку Східної Європи компанії Imperial Tobacco Limited.

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

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

2. Голова Правління Воробйова Г.М. 30.04.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛIТПРИЛАД»

2. Код за ЄДРПОУ: 14311181
3. Місцезнаходження: 03067 м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-08-74, (044) 458-20-52
5. Електронна поштова адреса: reception@analitpribor.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://analitpribor.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Самой-
ленка Олексія Вікторовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних 
зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). 
У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової 
ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради Товариства. Зго-
ди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа пе-
ребувала на посаді члена Наглядової ради Товариства (Голови Наглядової 
ради) з 26.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Бой-
ченка Ігора Анатолійовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних 
зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова осо-
ба перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 26.04.2017 р. 
Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Рейе-
ра Олександра Олександровича. Підстава такого рішення: рішення За-
гальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 
27.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства 
з 26.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-

шення обрати Членом Наглядової ради Товариства, представника акціо-
нера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Аліарн», Самойленка 
Олексія Вікторовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів 
акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). Тер-
мін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попере-
дніх посад за останні п'ять років: директор, начальник юридичного депар-
таменту.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято 
рішення обрати Членом Наглядової ради Товариства, представника ак-
ціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Аліарн», Рейера 
Олександра Олександровича. Підстава такого рішення: рішення Загаль-
них зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 
27.04.2018 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства 
не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: керівник 
адміністративної служби.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення обрати Членом Наглядової ради Товариства, представника акціоне-
ра - Товариства з обмеженою відповідальністю «Аліарн», Чорнобай Люд-
милу Миколаївну. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів 
акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). Тер-
мін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх 
посад за останні п'ять років: корпоративний секретар, головний бухгалтер, 
заступник Голови правління з економічних та фінансових питань.

Наглядовою радою Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення обрати 
Головою Наглядової ради Товариства Самойленка Олексія Вікторовича. 
Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 
27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). Термін, на який обрано: на 3 
(три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не на-
дано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ак-
ціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять 
років: директор, начальник юридичного департаменту.

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

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

2. Генеральний директор Мушинський В.В. 30.04.2018

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛIТПРИЛАД»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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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 Публiчне акцiонерне товариство 

"Київський завод шампанських вин 
"Столичний"

2. Код за ЄДРПОУ 30373419
3. Місцезнаходження 04073, Київ, Сирецька, 27
4. Міжміський код, телефон та факс (044)277-25-07 277-25-44
5. Електронна поштова адреса Roman.Zadorogniy@sekt.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
24.04.2018 року вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПАТ «КЗШВ 

«Столичний» (надалi - емiтент), а саме: - припинено повноваження члена 
Наглядової ради – незалежного директора доктора Андреаса Брокемпера. 
Повноваження особи припинено в зв’язку iз закiнченням строку на який 
було обрано. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не нада-
но. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Перебував на посадi з 20.04.2017р. до 
24.04.2018р.

24.04.2018 року вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПАТ «КЗШВ 
«Столичний» (надалi - емiтент), а саме: - припинено повноваження члена 
Наглядової ради – незалежного директора Франка ван Фюрдена. Повно-
важення особи припинено в зв’язку iз закiнченням строку на який було об-
рано. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Су-
димостей за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Перебував на посадi з 20.04.2017р. до 
24.04.2018р.

24.04.2018 року вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПАТ «КЗШВ 
«Столичний» (надалi - емiтент), а саме: - припинено повноваження члена 
Наглядової ради – незалежного директора Еберхарда Ервiн Бенца. Повно-
важення особи припинено в зв’язку iз закiнченням строку на який було об-
рано. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Су-
димостей за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Перебував на посадi з 20.04.2017р. до 
24.04.2018р.

24.04.2018 року вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПАТ «КЗШВ 
«Столичний» (надалi - емiтент), а саме: - припинено повноваження члена 
Наглядової ради – незалежного директора Братiнова Василя Iгнатовича. 
Повноваження особи припинено в зв’язку iз закiнченням строку на який 
було обрано. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не нада-
но. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Перебував на посадi з 20.04.2017р. до 
24.04.2018р.

24.04.2018 року вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПАТ «КЗШВ 
«Столичний» (надалi - емiтент), а саме: - припинено повноваження члена 
Наглядової ради Бернадського Артура Борисовича. Повноваження особи 
припинено в зв’язку iз закiнченням строку на який було обрано. Згоди 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента в розмiрi 0,0017%. Перебував на посадi з 20.04.2017р. до 
24.04.2018р.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗШВ 
«Столичний» (надалi - емiтент), вiд 24.04.2018р. (протокол № 23 вiд 
24.04.2018 року), вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: 
- обрано членом Наглядової ради емiтента - доктора Андреаса Брокемпе-
ра (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхiднiстю 
обрання нового складу наглядової ради емiтента. Посадову особу обрано 
термiном на 3 (три) роки. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. 
Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду виконавчо-
го директора компанiї Хенкель енд Ко. Зекткеллерай КГ (Нiмеччина, 
м. Вiсбаден). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа є представником акцiонера 
емiтента – компанiї Хенкель енд Ко. Зекткеллерей ГмбХ (Xenkell & Co. 
Sektkellerei GmbX), юридичної особи, зареєстрованої вiдповiдно до законо-
давства Республiки Австрiї (номер з торговельного реєстру Вiдня -  
FN 95442 g), мiсцезнаходження: Австрiя, 1100, Вiдень, Хiмбєргштрасе, 28, 
яка володiє 57349 простими iменними акцiями емiтента, що становить 
96,5471 % статутного капiталу емiтента.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗШВ 
«Столичний» (надалi - емiтент), вiд 24.04.2018р. (протокол № 23 вiд 
24.04.2018 року), вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: 

- обрано членом Наглядової ради емiтента - Бернадського Артура 
Борисовича(згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
необхiднiстю обрання нового складу наглядової ради емiтента. Посадову 
особу обрано термiном на 3 (три) роки. Посадова особа володiє акцiями 
емiтента в кiлькостi 1 шт., що становить 0,0017 % статутного капiталу 
емiтента. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду менеджера по 
роботi з мережами в компанiї Хенкель енд Ко. Зекткеллерай КГ (Нiмеччина, 
м. Вiсбаден). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ «КЗШВ «Столичний» (надалi 
- емiтент), вiд 24.04.2018р. (протокол № б/н вiд 24.04.2018 року), вiдбулися 
змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: обрано голову Наглядової 
ради емiтента - доктора Андреаса Брокемпера (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано) в зв’язку з необхiднiстю обрання голови Нагля-
дової ради емiтента. Посадову особу обрано термiном на 3 (три) роки. По-
садова особа акцiями емiтента не володiє. Протягом останнiх п’яти рокiв 
посадова особа обiймала посаду виконавчого директора компанiї Хенкель 
енд Ко. Зекткеллерай КГ (Нiмеччина, м. Вiсбаден). Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова осо-
ба є представником акцiонера емiтента – компанiї Хенкель енд Ко. Зек-
ткеллерей ГмбХ (Xenkell & Co. Sektkellerei GmbX), юридичної особи, 
зареєстрованої вiдповiдно до законодавства Республiки Австрiї (номер з 
торговельного реєстру Вiдня - FN 95442 g), мiсцезнаходження: Австрiя, 
1100, Вiдень, Хiмбєргштрасе, 28, яка володiє 57349 простими iменними 
акцiями емiтента, що становить 96,5471 % статутного капiталу емiтента.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗШВ 
«Столичний» (надалi - емiтент), вiд 24.04.2018р. (протокол № 23 вiд 
24.04.2018 року), вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: 
достроково припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї емiтента - 
Устименка Олега Iвановича (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но). Повноваження припинено у зв’язку з необхiднiстю формування складу 
Ревiзiйної комiсiї, згiдно Статуту та положення «Про Ревiзiйну комiсiю» 
емiтента, затверджених у новiй редакцiї. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Перебував на посадi з 14.04.2016р. до 
24.04.2018р.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗШВ 
«Столичний» (надалi - емiтент), вiд 24.04.2018р. (протокол № 23 вiд 
24.04.2018 року), вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: 
достроково припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї емiтента - Ка-
сьяненка Олега Всеволодовича (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано). Повноваження припинено у зв’язку з необхiднiстю формування 
складу Ревiзiйної комiсiї, згiдно Статуту та положення «Про Ревiзiйну 
комiсiю» емiтента, затверджених у новiй редакцiї. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Перебував на посадi з 14.04.2016р. до 
24.04.2018р.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗШВ 
«Столичний» (надалi - емiтент), вiд 24.04.2018р. (протокол № 23 вiд 
24.04.2018 року), вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: 
достроково припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї емiтента - 
Акименка Андрiя Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано). Повноваження припинено у зв’язку з необхiднiстю формування 
складу Ревiзiйної комiсiї, згiдно Статуту та положення «Про Ревiзiйну 
комiсiю» емiтента, затверджених у новiй редакцiї. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Перебував на посадi з 14.04.2016р. до 
24.04.2018р.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗШВ 
«Столичний» (надалi - емiтент), вiд 24.04.2018р. (протокол № 23 вiд 
24.04.2018 року), вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а 
саме: - обрано членом Ревiзiйної комiсiї емiтента – Булаха Вiталiя Петро-
вича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
необхiднiстю обрання нового складу ревiзiйної комiсiї емiтента. Посадову 
особу обрано термiном на 5 (п’ять) років. Посадова особа акцiями 
емiтента не володiє. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа 
обiймала посаду начальника напрямку регiонального розвитку в  
ТОВ «Стелла Пак Україна». Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КЗШВ «Сто-
личний» (надалi - емiтент), вiд 24.04.2018р. (протокол № 23 вiд 24.04.2018 
року), вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: - обрано 
членом Ревiзiйної комiсiї емiтента – Акименка Андрiя Володимировича (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхiднiстю об-
рання нового складу ревiзiйної комiсiї емiтента. Посадову особу обрано 
термiном на 5 (п’ять) років. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. 
Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду провiдного 
економiста вiддiлу контролiнгу ПАТ «КЗШВ «Столичний». Посадова особа 
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непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 

2. Найменування посади Романський Валерiй Олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П.  25.04.2018
(дата)

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

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Бортницький дослiдно-механiчний завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 21618158
3. Місцезнаходження: 02088 м. Київ, вул. Євгена Харченко, 64
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 561-25-70, (044) 561-25-45
5. Електронна поштова адреса: tik@industrialinnovationgroup.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://bdmz.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення припинити повноваження члена Наглядової ради Обиденко Iрини 
Михайлiвни. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів 
від 27.04.2018 р. У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як 
члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової 
ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товари-
ства (Голови Наглядової ради) з 29.04.2016 р. Розмір частки посадової осо-
би в статутному капіталі емітента - 9,9%.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення припинити повноваження члена Наглядової ради Войтовича Мико-
ли Михайловича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акці-
онерів від 27.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради 
Товариства з 29.04.2016 р. Розмір частки посадової особи в статутному ка-
піталі емітента - 9,9%.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення припинити повноваження члена Наглядової ради Котула Андрiя Ми-
хайловича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів 
від 27.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товари-
ства з 29.04.2016 р. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі 
емітента - 9,9%.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення припинити повноваження члена Наглядової ради Устiменко Сусан-
ни Олександрiвни. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів ак-
ціонерів від 27.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради 
Товариства з 29.04.2016 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято 
рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Павлової 
Iрини Вiкторiвни. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів ак-
ціонерів від 27.04.2018 р. У зв'язку з припиненням повноважень посадо-
вої особи, як члена Ревізійної комісії, припинено повноваження як Голо-
ви Ревізійної комісії Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена 
(Голови) Ревізійної комісіїТовариства з 28.04.2017 р. Акціями Товари-
ства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято 
рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Євтушенка 
Олександра Петровича. Підстава такого рішення: рішення Загальних 
зборів акціонерів від 27.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена 
Ревізійної комісіїТовариства з 28.04.2017 р. Акціями Товариства не во-
лодіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Вдовенка Iгоря 
Васильовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціоне-
рів від 27.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії  
Товариства з 28.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення обрати членом Наглядової ради, акціонера, Обиденко Iрину 
Михайлiвну. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів 
від 27.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкрит-
тя паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки посадової особи 
в статутному капіталі емітента - 9,9%. Перелік попередніх посад за останні 
п'ять років: заступник управляючого банком, виконавчий директор, прези-
дент.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення обрати членом Наглядової ради, акціонера, Войтовича Миколу Ми-
хайловича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів 
від 27.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкрит-
тя паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки посадової особи 
в статутному капіталі емітента - 9,9%. Перелік попередніх посад за останні 
п'ять років: директор.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення обрати членом Наглядової ради, акціонера, Котула Андрiя Михай-
ловича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів від 
27.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки посадової особи в 
статутному капіталі емітента - 9,9%. Перелік попередніх посад за останні 
п'ять років: заступник директора департаменту права, директор юридично-
го департаменту.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера ТОВ «СП 
Голографiя», Устiменко Сусанну Олександрiвну. Підстава такого рішення: 
рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. Термін, на який об-
рано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за остан-
ні п'ять років: директор по роботi з персоналом - керуюча справами.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера ТОВ «СП 
Голографiя», Стуся Юрія Олексійовича. Підстава такого рішення: рішення 
Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 
(три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не на-
дано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ак-
ціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять 
років: заступник генерального директора, генеральний директор, виконав-
чий директор.

Наглядовою радою Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення обрати 
Головою Наглядової ради Обиденко Iрину Михайлiвну. Підстава такого рі-
шення: рішення Наглядової ради від 27.04.2018 р. (Протокол Наглядової 
ради №1 від 27.04.2018 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки по-
садової особи в статутному капіталі емітента - 9,9%. Перелік попередніх 
посад за останні п'ять років: заступник управляючого банком, виконавчий 
директор, президент.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення обрати членом Ревізійної комісії Горбач Людмилу Василівну. Під-
става такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. 
Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попе-
редніх посад за останні п'ять років: головний бухгалтер, заступник головно-
го бухгалтера.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення обрати членом Ревізійної комісії Євтушенка Олександра Петровича. 
Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів від 
27.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Пе-
релік попередніх посад за останні п'ять років: начальник відділу водозабез-
печення та водовідведення.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БОРТНИЦЬКИЙ ДОСЛIДНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД»
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рішення обрати членом Ревізійної комісії Вдовенка Iгоря Васильовича. 
Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів від 
27.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. 
Перелік попередніх посад за останні п'ять років: адміністратор господар-
ського відділу.

Ревізійною комісією Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення обрати 
Головою Ревізійної комісії Горбач Людмилу Василівну. Підстава такого рі-
шення: рішення Ревізійної комісії від 27.04.2018 р. (Протокол Ревізійної ко-

місії №1 від 27.04.2018 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не 
володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: головний бухгал-
тер, заступник головного бухгалтера.

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

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

2. Генеральний директор Павловський Є.В. 30.04.2018

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

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Енергополь-Україна»

2. Код за ЄДРПОУ: 20022334
3. Місцезнаходження: 04201 м. Київ, вул. Кондратюка, б. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 461-81-62, (044) 430-47-20
5. Електронна поштова адреса: secretar@energopol-ukraine.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://energopol-ukraine.com/ 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства 
Вiсьнєвскi Єжi Мечислава. Підстава такого рішення: рішення Загальних 
зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). 
У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядо-
вої ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради Товариства. 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова осо-
ба перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства (Голови На-
глядової ради) з 24.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Сакуна 
Владислава В'ячеславовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних 
зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова осо-
ба перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 24.04.2015 р. 
Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства 
Шиманськi Дарiуша Тадеуша. Підстава такого рішення: рішення Загальних 
зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова осо-
ба перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 24.04.2015 р. 
Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента (у відсотках) 

- 20,00%. 
Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-

шення обрати Членом Наглядової ради Товариства, представника акціоне-
ра - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Всходнi Iнвест», Вiсьнєвскi 
Єжi Мечислава. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціо-
нерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). Термін, на 
який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад 
за останні п'ять років: Голова правління. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення обрати Членом Наглядової ради Товариства, представника акціоне-
ра - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Всходнi Iнвест», Сакуна 
Владислава В'ячеславовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних 
зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). 
Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попе-
редніх посад за останні п'ять років: економіст.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення обрати Членом Наглядової ради Товариства, акціонера, Шиманськi 
Дарiуша Тадеуша. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акці-
онерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). Термін, на 
який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емі-
тента (у відсотках) - 20,00%. Перелік попередніх посад за останні п'ять ро-
ків: юрист.

Наглядовою радою Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення обрати 
Головою Наглядової ради Товариства Вiсьнєвскi Єжi Мечислава. Підстава 
такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 27.04.2018 р. 
(Протокол від 27.04.2018 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства 
не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Голова прав-
ління. 

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

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

2. Директор Семенкова Т.В. 30.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОПОЛЬ-УКРАЇНА»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
за 2017 рік

1. Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківський локомотиворе-
монтний завод», 13655435, 76018, Iвано-Франкiвськ, Залiзнична, 22, 
0342225370

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії

02.05.2018

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

www.lrz.if.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС», 05489187, 
09700, Київська обл., Богуславський район, мiсто Богуслав, ВУЛИЦЯ МИ-

КОЛАЇВСЬКА, будинок 129-А, (04561) 5-11-49
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 02.05.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію: 05489187.infosite.com.ua

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»

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

І.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ: 22767506
3. Місцезнаходження: 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського,11А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 78-78-59, ф. 67-06-67 
5. Електронна поштова адреса: vcp@oe.ic.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: hoe.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ По-

ложення: Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.
ІІ.Текст повідомлення

№ 
з/п

Дата 
вчинення дії

Розмір дивідендів, 
що підлягають 

виплаті, грн

Строк виплати 
дивідендів

Спосіб 
виплати 

дивідендів
1 2 3 4 5
1 26.04.2018 32 723 307,35 26.04.2018- 

26.10.2018
безпосередньо 

акціонерам

Річними Загальними зборами Товариства 26.04.2018 р. прийнято рі-
шення щодо розподілення чистого прибутку, отриманого Товариством за 
результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуван-

ням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та 
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового норма-
тиву відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивіден-
дів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році госпо-
дарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права 
держави», наступним чином:

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
15 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товари-

ства на 2018 рік.
Встановлено, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпо-

середньо акціонерам.
Вiдповiдно до частини 4 статті 30 Закону України «Про акціонерні 

товариства» та п.10.9 Статуту ПАТ «Хмельницькобленерго» питання 
щодо визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах 
граничного строку, а також повiдомлень осiб, які мають право на отри-
мання дивідендів, належить до виключної компетенцiї Наглядової 
ради. 

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

титься 
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-

конодавством. 
В.о. Генерального директора  О.І.Козачук 

27.04.2018 p.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Київметробуд»

2. Код за ЄДРПОУ 01387432
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, Прорiзна, 8
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(44)279-41-89

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

www.metrobud.kiev.ua

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Київметробуд» вiд 24.04.2018р. 

протокол №10 прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення 
значних правочинів – договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпоте-
кодержателя, доручення, відчуження та/або придбання майна товариства, 

оренди землі, генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, до-
говорів про надання банківських гарантій з граничною вартістю таких пра-
вочинів до двох мільярдів гривень кожен та договорів підряду з граничною 
сумою таких правочинів до двадцяти мільярдів гривень, які будуть вчиняти-
ся Товариством в період до 24 квітня 2019 року. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності 423870 тис.грн., співвідношення граничної сукупності вартості право-
чинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності 4718%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПАТ «Київметробуд» складає 
3776872 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах - 3135946 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосува-
ли «ЗА» - 3131513 шт. або 99,859%, «ПРОТИ» - 2828 шт. або 0,09%, 
«УТРИМАВСЯ» - 743 шт. або 0,024%, визнано недiйсними 2 бюлетня на 
862 голоси або 0,027%.

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

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

В.о. Генерального директора _______
(підпис) 

Токарев Олег Миколайович 

М. П. 25.04.2018р. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВМЕТРОБУД»

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 
«Харкiвський автогенний завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 00204783
3. Місцезнаходження: 61046 м. Харків, вул. Автогенна, 10
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 728-01-11 , 728-02-22
5. Електронна поштова адреса: emu@emu.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kharkiv-autogenous-plant-jsc.
pat.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-
ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
На підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол 

№ 1/18 від 25.04.2018 р.) було прийнято рішення про попереднє надання 

згоди на вчинення Товариством до 24.04.2019 року включно значних пра-
вочинів, пов'язаних із здійсненням Товариством господарської діяльності, 
в тому числі, але не обмежуючись цим, договори поставки, оренди, купівлі-
продажу граничною сукупною вартістю 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйо-
нів) гривень. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 50 000 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi - 28 212 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
177,229548 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 25 081 560 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах, 25 079 960 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 25 079 960 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0 (нуль) штук.

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

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

2. Виконуючий обов`язки 
генерального директора   Луханін Є.А.  26.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРКIВСЬКИЙ АВТОГЕННИЙ ЗАВОД»
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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 "БIАРС"
2. Код за ЄДРПОУ 05456779
3. Місцезнаходження 04060, м. Київ, Ольжича, 29
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(44) 440-43-70 (44) 440-43-70

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

http://biars.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
У зв’язку iз закiнченням 26 квiтня 2018 року строку, на який була обра-

на голова ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства «БiАРС» 
Койстра Iрина Василiвна, повноваження даної посадової особи припини-
лися без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента. Не 
працює, пенсiонер. Згоду на розкриття паспортних даних не надала. Част-
кою у статутному капiталi емiтента не володiє - 0,00 вiдсоткiв. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi голови 
ревiзiйної комiсiї емiтента перебувала п’ять рокiв. З огляду на змiни до 
статуту товариства, в якому не передбачена можливiсть обрання ревiзiйної 
комiсiї, на посаду замiсть особи, повноваження якої припинилися, нiкого 
не обрано.

У зв’язку iз закiнченням 26 квiтня 2018 року строку, на який був обра-
ний член ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства «БiАРС» 
Тимчiшин Iван Акiмович, повноваження даної посадової особи припини-
лися без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента. Не 
працює, пенсiонер. Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Част-
кою у статутному капiталi емiтента не володiє - 0,00 вiдсоткiв. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена 
ревiзiйної комiсiї емiтента перебував п’ять рокiв. З огляду на змiни до ста-
туту товариства, в якому не передбачена можливiсть обрання ревiзiйної 
комiсiї, на посаду замiсть особи, повноваження якої припинилися, нiкого 
не обрано.

У зв’язку iз закiнченням 26 квiтня 2018 року строку, на який була обра-
на член ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства «БiАРС» 
Тимчiшин Валентина Петрiвна повноваження даної посадової особи при-
пинилися без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння 
емiтента. Не працює, пенсiонер. Згоду на розкриття паспортних даних не 
надала. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє - 0,00 вiдсоткiв. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi 
члена ревiзiйної комiсiї емiтента перебувала п’ять рокiв. З огляду на змiни 
до статуту товариства, в якому не передбачена можливiсть обрання 
ревiзiйної комiсiї, на посаду замiсть особи, повноваження якої припинили-
ся, нiкого не обрано.

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

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

2. Найменування посади Генеральний директор Дерикiт Володимир 
Петрович (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 02.05.2018

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

операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФIРМА «ТРОЯНДА»

2. Код за ЄДРПОУ: 03359658
3. Місцезнаходження: 04123 м. Київ, вул. Осиповського, 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс: +380 (44) 430-14-30,  

+380 (44) 430-14-30
5. Електронна поштова адреса: evgen@troianda.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: https://www.troianda.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення 

Річними загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято 
рішення попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході 
поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня 
проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства значних 
правочинів, у тому числі, але не обмежуючись, правочини, пред-
метом (характером) яких є: одержання Товариством грошових ко-
штів (майнових прав на грошові кошти) (кредитів/позик, фінансової 
допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредити-
вів, цінних паперів та/або одержання будь-яких інших банківських 
продуктів/послуг; передача (купівля-продаж) будь-якого майна 
(майнових прав), грошових коштів (майнових прав на грошові ко-
шти), фінансової допомоги, нерухомого майна, цінних паперів, що 
належать Товариству в заставу/іпотеку та/або укладання інших до-
говорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору пору-
ки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх 
осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого 
майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, 
оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, фінансової 
допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорів про 
спільну діяльність, договорів про комплексну забудову, договорів 
доручень, комісії, будь-яких інших господарських договорів та ін-
ших правочинів, за якими Товариство виступає чи буде виступати 
будь-якою із сторін. 

Гранична сукупна вартість таких правочинів - 2000000,00 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності - 310550 тис. грн..
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартос-

ті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  
(у відсотках) - 644%

Загальна кількість голосуючих акцій - 212119400, кількість голосу-
ючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 
212014157, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 
212014157 та «проти» - 0 прийняття рішення.

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

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

2. Директор   Обрiзкiв Р. Л.  27.04.2018

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КРЕАТИВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 31146251
3. Місцезнаходження: 01032 місто Київ, вулиця Жилянська, 75.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 390-04-55, (044) 390-04-45
5. Електронна поштова адреса: secretary@creative.kr.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: creative.kr.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
26 квітня 2018 року ПрАТ «Креатив» отримало Постанову Господар-

ського суда міста Києва по справі №910/9131/16 від 16.04.2018 року про 

визнання ПрАТ «Креатив» банкрутом та припинення повноважень органів 
управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його 
майном з 16.04.2018 року. У зв`язку з вищезазаначеним повноваження  
Генерального директора Свистунова Д.В. припинені.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.  
Посадова особа акціями товариства не володіє.

Посадова особа була призначена на посаду Засіданням Наглядової 
ради Приватного акціонерного товариства «КРЕАТИВ» (Протокол №40 від 
06.09.2017 р.) 07.09.2017 року. 

26 квітня 2018 року ПрАТ «Креатив» отримало Постанову Господар-
ського суда міста Києва по справі №910/9131/16 від 16.04.2018 року про 
визнання ПрАТ «Креатив» банкрутом та призначення ліквідатором банкру-
та ПрАТ «Креатив» арбітражного керуючого Кізленка Вадима Андрійовича 
(свідоцтво №408 від 27.02.2013)

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

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

2. Генеральний директор  Свистунов Д.В. 28.04.2018



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №83, 2 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

52

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» 
2. Код за ЄДРПОУ: 23697280 
3. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Солом'янський район, 

вул.  Єреванська, 1, індекс 03087 
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (044) 594-11-04 
5. Електронна поштова адреса: ndudnyk@ukrgasbank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ukrgasbank.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення

1. 26.04.2018 року припинено повноваження Голови Наглядової 
ради АБ «УКРГАЗБАНК», незалежного члена Наглядової ради 
АБ «УКР ГАЗБАНК» Шевальова Артема Валентиновича.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» 
вiд 26.04.2018 (протокол №1) припинено повноваження Голови Наглядової 
ради АБ «УКРГАЗБАНК», незалежного члена Наглядової ради АБ «УКР-
ГАЗБАНК» Шевальова Артема Валентиновича.

На посадi Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», незалежного 
член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шевальов А.В. перебував 1 рiк. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 

володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
2. 26.04.2018 року припинено повноваження члена Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представника акціонера – Держави Україна) 
Маркарової Оксани Сергіївни.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» 
вiд 26.04.2018 (протокол №1) припинено повноваження члена Наглядової 
ради АБ «УКРГАЗБАНК» Маркарової Оксани Сергіївни. 

На посадi члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Маркарова О.С. 
перебувала 1 рік. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 

володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
3. 26.04.2018 року припинено повноваження члена Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представника акціонера – Держави Україна) 
Буци Юрія Богдановича.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» 
вiд 26.04.2018 (протокол №1) припинено повноваження члена Наглядової 
ради АБ «УКРГАЗБАНК» Буци Юрія Богдановича.

На посадi члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Буца Ю.Б. пере-
бував 1 рік. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 

володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
4. 26.04.2018 року припинено повноваження незалежного члена 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Пашко Юлії Ігорівни.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» 

вiд 26.04.2018 (протокол №1) припинено повноваження незалежного чле-
на Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Пашко Юлії Ігорівни. 

На посадi незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» 
Пашко Ю.І. перебувала 1 рік. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 

володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
5. 26.04.2018 року припинено повноваження члена Наглядової 

ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представника акціонера – Держави Україна) 
Ящук Валентини Вiталiївни.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» 
вiд 26.04.2018 (протокол №1) припинено повноваження члена Наглядової 
ради АБ «УКРГАЗБАНК» Ящук Валентини Вiталiївни.

На посадi члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Ящук В.В. пере-
бувала 1 рік. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 
володiє. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

6. 26.04.2018 року припинено повноваження незалежного члена 
Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багірова Теймура Мамедовича.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» 
вiд 26.04.2018 (протокол №1) припинено повноваження незалежного чле-
на Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Багірова Теймура Мамедовича.

На посадi незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» 
 Багіров Т.М. перебував 1 рік. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 

володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
7. 26.04.2018 року припинено повноваження незалежного члена 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шреніка Давди (Shrenik Davda).
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» 

вiд 26.04.2018 (протокол №1) припинено повноваження незалежного чле-
на Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шреніка Давди (Shrenik Davda). 

На посадi незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» 
Шренік Давда (Shrenik Davda) перебував 1 рік. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 

володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
8. 26.04.2018 року припинено повноваження Голови Ревізійної ко-

місії АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчука Андрія Анатолійовича.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» 

вiд 26.04.2018 (протокол №1) припинено повноваження Голови Ревізійної 
комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчука Андрія Анатолійовича.

На посадi Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчук А.А. 
перебував 1 рік. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 

володiє. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
9. 26.04.2018 року припинено повноваження члена Ревiзiйної 

комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Малахової Тетяни Валерiївни.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» 

вiд 26.04.2018 (протокол №1) припинено повноваження члена Ревiзiйної 
комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Малахової Тетяни Валерiївни. 

На посадi члена Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Малахова Т. В. 
перебувала 1 рiк. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 

володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
10. 26.04.2018 року припинено повноваження члена Ревiзiйної 

комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Дороша Романа Андрiйовича.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» 

вiд 26.04.2018 (протокол №1) припинено повноваження члена Ревiзiйної 
комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Дороша Романа Андрiйовича. 

На посадi члена Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Дорош Р.А. пере-
бував 1 рiк. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 

володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
11. 26.04.2018 року обрано членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗ-

БАНК» та Головою Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представни-
ка акцiонера – Держави Україна) Шевальова Артема Валентиновича.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» 
вiд 26.04.2018 (протокол №1) Шевальова Артема Валентиновича обрано 
членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» та Головою Наглядової ради 
АБ «УКРГАЗБАНК».

Строк дiї повноважень Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Ше-
вальова А.В. – до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКР-
ГАЗБАНК».

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 

володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
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чини не має. 
Протягом останнiх п'яти рокiв Шевальов А.В. обiймав такi посади:
- 06.2011-03.2015 - Директор-альтернат вiд Швейцарiї, України, Сербiї, 

Чорногорiї, Лiхтенштейну, Молдови, Туркменiстану, член Ради директорiв 
Європейського банку реконструкцiї та розвитку;

- 09.2011-07.2013 - Радник голови Правлiння групи радникiв Голови 
Правлiння ПАТ «Державний експортно-iмпортний банк України»;

- 03.2015-05.2016 - Заступник Мiнiстра фiнансiв України з питань євро-
пейської iнтеграцiї;

- 05.2015- до цього часу - Директор-альтернат вiд Швейцарiї, України, 
Сербiї, Узбекистану, Молдови, Лiхтенштейну, Чорногорiї, Туркменiстану, 
член Ради директорiв Європейського банку реконструкцiї та розвитку.

12. 26.04.2018 року обрано членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗ-
БАНК» (представника акцiонера – Держави Україна) Маркарову Окса-
ну Сергiївну.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» 
вiд 26.04.2018 (протокол №1) Маркарову Оксану Сергiївну обрано членом 
Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Строк дiї повноважень члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Мар-
карової О.С. – до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКР-
ГАЗБАНК».

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 

володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-

ни не має. 
Протягом останнiх п'яти рокiв Маркарова О.С. обiймала такi посади:
- 11.2003-03.2015 – Голова правлiння (Президент) ЗАТ IК «IТТ-Iнвест» 

(з  2010 р. ПАТ IК «IТТ-Iнвест»);
- 03.2015-04.2016– Заступник Мiнiстра фiнансiв України - керiвник апа-

рату;
- 04.2016 - до цього часу – Перший заступник Мiнiстра фiнансiв.
13. 26.04.2018 року обрано членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗ-

БАНК» (представника акцiонера – Держави Україна) Пашко Юлiю 
Iгорiвну.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» 
вiд 26.04.2018 (протокол №1) Пашко Юлiю Iгорiвну обрано членом Нагля-
дової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Строк дiї повноважень члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Паш-
ко Ю.I. – до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗ-
БАНК».

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 

володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-

ни не має. 
Протягом останнiх п'яти рокiв Пашко Ю.I. обiймала такi посади:
- 03.2011-08.2014 – начальник управлiння методологiї та контролю 

ризикiв Департаменту управлiння ризиками ПАТ «Банк Форум»;
- 09.2014-12.2015 – директор Департаменту методологiї та контролю 

ризикiв АТ «Пiреус Банк МКБ»;
- 03.2016-05.2017 – менеджер проектiв благодiйної органiзацiї 

«Благодiйний фонд «Центр вiльної економiки iменi Кахи Бендукiдзе»;
- 04.2017- до цього часу - член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», го-

лова Комiтету з управлiння ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», 
член Комiтету iз залучення iнвестицiй та реалiзацiї стратегiї розвитку На-
глядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

14. 26.04.2018 року обрано незалежним членом Наглядової ради 
АБ «УКРГАЗБАНК» Драганчука Юрiя Олеговича.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» 
вiд 26.04.2018 (протокол №1) Драганчука Юрiя Олеговича обрано незалеж-
ним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Cтрок дiї повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКР-
ГАЗБАНК» Драганчука Ю. О. – до наступних рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК».

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 

володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-

ни не має. 
Протягом останнiх п'яти рокiв Драганчук Ю.О. обiймав такi посади:
- 06.2007 – 02.2018 – старший юрист Sayenko Kharenko.
15. 26.04.2018 року обрано незалежним членом Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» Славомiра Коняса (Slawomir Roman Konias).
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» 

вiд 26.04.2018 (протокол №1) Славомiра Коняса (Slawomir Roman Konias) 
обрано незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Cтрок дiї повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКР-
ГАЗБАНК» Славомiра Коняса (Slawomir Roman Konias) – до наступних 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК».

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 
володiє. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. 

Протягом останнiх п'яти рокiв Славомiр Коняс (Slawomir Roman Konias) 
обiймав такi посади:

- 2012-2016 – член Правлiння, головний операцiйний директор Hypo 
Alpe Adria Bank (Хорватiя);

- 2017 - до цього часу – бiзнес-партнер з питань стратегiї, Banka 
Comerciala Romana.

16. 26.04.2018 року обрано незалежним членом Наглядової ради 
АБ «УКРГАЗБАНК» Багiрова Теймура Мамедовича.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» 
вiд 26.04.2018 (протокол №1) Багiрова Теймура Мамедовича обрано неза-
лежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Cтрок дiї повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКР-
ГАЗБАНК» Багiрова Т.М. – до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
АБ «УКРГАЗБАНК».

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 

володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-

ни не має. 
Протягом останнiх п'яти рокiв Багiров Т.М. обiймав такi посади:
- 2011-2013 – ТОВ «IСКАНДЕР ЕНЕРДЖI ЮКРЕЙН ЛIМIТIД» (Iskander 

Energy Corp), член ради директорiв, головний радник;
- 2013-2014 – Представництво «А1 ГЛОБАЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД», керу-

ючий директор;
- 2015 - до цього часу – незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗ-

БАНК», член Наглядової ради ПрАТ «УНIКА» та ПрАТ «УНIКА ЖИТТЯ».
17. 26.04.2018 року обрано незалежним членом Наглядової ради 

АБ «УКРГАЗБАНК» Шренiка Давду (Shrenik Davda).
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» 

вiд 26.04.2018 (протокол №1) Шренiка Давду (Shrenik Davda) обрано неза-
лежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Cтрок дiї повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКР-
ГАЗБАНК» Шренiка Давди (Shrenik Davda)– до наступних рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК».

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 

володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-

ни не має. 
Протягом останнiх п'яти рокiв Шренiк Давда (Shrenik Davda) обiймав 

такi посади:
- 2011-2013 – Gryphon Emerging Markets Limited – CEO, виконавчий ди-

ректор;
- 2014 – член Наглядової ради Inspired Mobile Ltd;
- 2013 - до цього часу – партнер NECP LLP.
18. 26.04.2018 року обрано Головою Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗ-

БАНК» Гурманчука Андрiя Анатолiйовича.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» 

вiд 26.04.2018 (протокол №1) Головою Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» 
обрано Гурманчука Андрiя Анатолiйовича.

Голову Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчука А.А. обрано 
строком на 3 (три) роки (по 25.04.2021 включно).

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 

володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-

ни не має. 
Протягом останнiх п'яти рокiв Гурманчук А.А. обiймав такi посади:
- 12.2011-04.2014 – головний економiст-фiнансист вiддiлу контролю за 

банкiвськими установами Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства 
фiнансiв України;

- 05.2014-06.2014 – головний економiст-фiнансист вiддiлу з питань 
управлiння корпоративними правами держави в банках та аналiтичної ро-
боти Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України;

- 07.2014-04.2016 – головний економiст-фiнансист вiддiлу з питань 
участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики 
Мiнiстерства фiнансiв України;

- 05.2016 - до цього часу – головний спецiалiст вiддiлу з питань участi 
держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики 
Мiнiстерства фiнансiв України.

19. 26.04.2018 року обрано членом Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗ-
БАНК» Гарбаренко Iрину Василiвну.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» 
вiд 26.04.2018 (протокол №1) до складу Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗ-
БАНК» обрано Гарбаренко Iрину Василiвну.

Члена Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Гарбаренко I.В. обрано 
строком на 3 (три) роки (по 25.04.2021 включно). 
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Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 

володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-

ни не має. 
Протягом останнiх п'яти рокiв Гарбаренко I.В. обiймала такi посади:
- 12.2010-12.2014 – довготермiнове вiдрядження чоловiка у Королiвство 

Нiдерланди;
- 04.2015-05.2017 – головний економiст Департаменту банкiвського на-

гляду Нацiонального банку України; 
- 05.2017 - до цього часу – головний спецiалiст вiддiлу з питань участi 

держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики 
Мiнiстерства фiнансiв України.

20. 26.04.2018 року обрано членом Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗ-
БАНК» Лихоту Юлiю Валерiївну.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» 
вiд 26.04.2018 (протокол №1) до складу Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗ-
БАНК» обрано Лихоту Юлiю Валерiївну.

Члена Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Лихоту Ю. В. обрано стро-

ком на 3 (три) роки (по 25.04.2021 включно). 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 

володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-

ни не має. 
Протягом останнiх п'яти рокiв Лихота Ю. В. обiймала такi посади:
- 02.2012-04.2016 – головний державний фiнансовий iнспектор Держав-

ної фiнансової iнспекцiї України;
- 04.2016 - до цього часу – головний державний фiнансовий iнспектор 

Державної аудиторської служби 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
Перший заступник Голови Правлiння
АБ «УКРГАЗБАНК»  Кравець Андрiй Миколайович

27.04.2018

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації  

емітентами цінних паперів 
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації 
 (інформації про іпотечні цінні папери,  

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

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

"ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00219632

3. Місцезнаходження емітента 01133 м.Київ бул. Лесi Українки, 34
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

+380442855033, +380442850916

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

himnaftomash@emitent.net.ua

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

http://www.himmash.kiev.ua/

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Голова Наглядової ради Керстинюк Андрiй Петрович 

(паспорт: серiя ВА номер 670491 виданий Ленiнським РВ УМВС України 
у мiстi Донецьку 16.05.1997) припинено 28.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
28.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - 1 рiк. Змiни в персональному складi посадових осiб 
Товариства викликанi вимогами Закону України "Про акцiонернi товари-
ства". Рiшення прийнято на рiчних загальних зборах акцiонерiв, що 
вiдбулись 28.04.2018 р. (Протокол № 1/2018) Повноваження Члена На-
глядової ради Заблуда Iрина Iванiвна (паспорт: серiя ВА номер 771348 
виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 
01.07.1997) припинено 28.04.2018 р.(дата вчинення дiї 28.04.2018) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - 1 рiк . Змiни в персональному складi посадових осiб Товариства 
викликанi вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства". Рiшення 
прийнято на рiчних загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 
28.04.2018 р. (Протокол № 1/2018). Голова Наглядової ради Рибчинський 
Андрiй Миколайович (паспорт: серiя СМ номер 136728 виданий виданий 
ЦСВМ України в Київськiй обл. 14.09.1999) обрано 28.04.2018 р.(дата 
вчинення дiї 28.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Член є представни-
ком акцiонера ТОВ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "СПIЛЬНI 
IНВЕСТИЦIЙНI ПРОЕКТИ". Cтрок, на який призначено особу 3 роки, iншi 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв з 25.08.2010р. по 
28.01.2011р.- охоронець ВАТ "Суха балка" з 26.09.2013р. по 28.05.2014р.- 
помiчник Голови Правлiння з питань безпеки ПрАТ "Метал Юнiон". Змiни 
в персональному складi посадових осiб Товариства викликанi вимогами 
Закону України "Про акцiонернi товариства". Рiшення прийнято на рiчних 
загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 28.04.2018 р. (Протокол 

№ 1/2018). Повноваження Член Наглядової ради Щербаков Вiталiй Оле-
гович (паспорт: серiя СТ номер 186975 виданий Бiлоцеркiвським МВМ 
№2 ГУ МВС України в Київськiй областi 11.08.2010) припинено 
28.04.2018 р.(дата вчинення дiї 28.04.2018) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення при-
йнято на рiчних загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 28.04.2018 р. 
(Протокол № 1/2018). Повноваження Член Наглядової ради Морозова 
Лариса Васильевна (паспорт: серiя ВВ номер 012888 виданий Вороши-
ловским РВ УМВС України в м.Донецьку 20.10.1997) припинено 
28.04.2018 р.(дата вчинення дiї 28.04.2018) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення при-
йнято на рiчних загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 28.04.2018 р. 
(Протокол № 1/2018). Повноваження Член Наглядової ради Рибчинський 
Андрiй Миколайович (паспорт: серiя СМ номер 136728 виданий виданий 
ЦСВМ України в Київськiй обл. 14.09.1999) припинено 28.04.2018 р.(дата 
вчинення дiї 28.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято на рiчних загаль-
них зборах акцiонерiв, що вiдбулись 28.04.2018 р. (Протокол № 1/2018). 
Член Наглядової ради Усенко Вадим Васильович (паспорт: серiя СН но-
мер 435195 виданий виданий Московським РУГУ МВС України в мiстi 
Києвi 27.03.1997) обрано 28.04.2018 р.(дата вчинення дiї 28.04.2018) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 рiк, iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 01.02.2013 р .по 
27.06.2013р. - iнспектор охорони ТОВ "СКАТ ПКБ" з 01.07.2013 року по 
30.05.2014р. - iнспектор охорони ТОВ "СКАТ", з 01.04.2015 року по 
28.08.2015р- консультант ТОВ "Елеганс Україна. Змiни в персональному 
складi посадових осiб Товариства викликанi вимогами Закону України 
"Про акцiонернi товариства" Рiшення прийнято на рiчних загальних збо-
рах акцiонерiв, що вiдбулись 28.04.2018  р. (Протокол № 1/2018). Канди-
дат є представником акцiонера ТОВ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИ-
ВАМИ "СПIЛЬНI IНВЕСТИЦIЙНI ПРОЕКТИ".

Кандидат не є незалежним директором.
Член Наглядової ради Пашковський Дмитро Володимирович (пас-

порт: серiя номер 001456929 виданий 8027 24.01.2018) обрано 
28.04.2018 р.(дата вчинення дiї 28.04.2018) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа 
за останнi 5 рокiв - з 26.10.2010р. по нинiшнiй час адвокат.ТОВ "Юридич-
на компанiя "ПАРТНЕРС". Рiшення прийнято на рiчних загальних зборах 
акцiонерiв, що вiдбулись 28.04.2018 р. (Протокол № 1/2018). Кандидат є 
представником акцiонера ТОВ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ 
"СПIЛЬНI IНВЕСТИЦIЙНI ПРОЕКТИ".

Кандидат не є незалежним директором.

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ____________ Хорошевський Андрiй Юрiйович
29.04.2018р

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ»
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РИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНИЙ 

ЗАВОД “ЧЕРНIГIВСЬКА ГОРIЛКА”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (для 

опублікування)
І. Загальні відомості ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНИЙ ЗАВОД "ЧЕРНIГIВСЬКА 
ГОРIЛКА" Код за ЄДРПОУ 31597869 Місцезнаходження 14005, м. Чернiгiв, 
вул. Котляревського, 38 код тел/ф (0462)777-899 Електронна адреса 
office@vodka.cn.ua Адреса в Інтернет для розкриття 31597869.smida.gov.ua 
Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента

ІІ. Текст повідомлення. Дата прийняття рішення 27.04.2018 Орган, 
що прийняв рішення – загальні збори акціонерів (далі -Збори). Всі зазна-
чені посадові особи до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та 
посадовi злочини не притягались, вiдсутня згода на розкриття паспорт-
них даних

Повноваження Тимошка Юрiя Миколайовича на посадi голови Нагля-
дової ради припинено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
27.04.2018 року (протокол № 18) у зв'язку з закiнченням строку дiї повно-
важень. На посадi голови Наглядової ради перебував 8 рокiв 10 мiсяцiв. 
Володiє 5,5555% акцій емітента. Повноваження Радченка Сергiя Микола-
йовича на посадi члена Наглядової ради припинено рiшенням Зборiв вiд 
27.04.2018 року (протокол № 18) у зв'язку з закiнченням строку дiї повно-
важень. На посадi перебував 8 рокiв 10 мiсяцiв. Володiє 2,7777 % акцій 
емітента. Повноваження Жигуна Григорiя Iвановича на посадi члена На-
глядової ради припинено рiшенням Зборів вiд 27.04.2018 року (протокол 
№ 18) у зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень. На посадi перебу-
вав 8 рокiв 10 мiсяцiв. Володiє 75,6444% акцій емітента.

Тимошка Юрiя Миколайовича обрано на посаду члена Наглядової 
ради строком на три роки згiдно рiшення Зборів вiд 27.04.2018 року (про-
токол № 18) та обрано головою Наглядової ради рiшенням Наглядової 
ради вiд 27.04.2018 року № 27/04/2018 в зв’язку з вакантнiстю посади, як 
акцiонера. Попереднi посади, якi обiймав за 5 р.: генеральний директор 
ДП "Сумиспирт", генеральний директор ПрАТ "Вторполiмермаш", голова 
Наглядової ради емітента Володiє 5,5555% акцій емітента емiтента. Рад-
ченка Сергiя Миколайовича обрано на посаду члена Наглядової ради 
строком на три роки згiдно рiшення Зборів вiд 27.04.2018 року (протокол 
№ 18) в зв’язку з вакантнiстю посади, як акцiонера. Попереднi посади, якi 
обiймав за 5 р.:заступник директора фiлiї "Брендбар" ТОВ "Петрус-Алко", 
директор ТОВ «Брендбар», член Наглядової ради емітента Володiє 
2,7777% акцій емітента. Жигуна Григорiя Iвановича обрано на посаду 
члена Наглядової ради строком на три роки згiдно рiшення Зборів вiд 
27.04.2018 року (протокол № 18) в зв’язку з вакантнiстю посади, як 
акцiонера. Попереднi посади, якi обiймав за 5 р.: т.в.о. генерального ди-
ректора Чернiгiвського обласного державного об'єднання спиртової та 
лiкеро-горiлчаної промисловостi "Чернiгiвспиртгорiлка", член Наглядової 
ради емiтента. Володiє 75,6444% акцій емітента емiтента.

ІІІ. Підтверджую достовірність інформації Голова Правлiння 
Базалiнський I В.  01.05.18

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 "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН 
УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 20043260
3. Місцезнаходження: 03026 м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 35
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-29-57, (044) 201-29-94
5. Електронна поштова адреса: Larisa.Fundurat@ua.imptob.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://imperial-tobacco.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення 

27 квітня 2018 року року рiчними загальними зборами акцiонерiв Товари-
ства (Протокол №32 вiд 27.04.2018 р.) прийнято рiшення про попередне на-
дання згоди на вчинення значних правочинiв, продовження строкiв, термiнiв 
дiї, перегляд iстотних умов таких правочинiв, які можуть вчинятися Товари-
ством в особі Голови Правління протягом не більш як одного року з дня прий-
няття цього рішення на суму, що перевищує 10% вартості активів Товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності, а саме: 

договорів на продаж готової продукції, на залучення кредитних ресурсів, 
договорів про надання фінансових послуг, додаткових угод до договорів про 
залучення кредитних ресурсів, додаткових угод до договорів про надання фі-
нансових послуг, у тому числі стосовно пролонгації терміну дії кредитних лі-
ній, подовження строку дії договорів про залучення кредитних ресурсів, на 
закупівлю сировини, матеріалів та обладнання, за умови, що гранична вар-
тість кожного таких правочинів не перевищує 15 200 000 000 (п'ятнадцять мі-
льярдів двісті мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій 
валюті у перерахунку по курсу НБУ на дату прийняття рішення, а гранична 
сукупна вартість всіх таких правочинів не перевищує 31 200 000 000 (трид-
цять один мільярд двісті мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-
якій іншій валюті у перерахунку по курсу НБУ на дату прийняття рішення.

Гранична сукупна вартість правочинів - 31 200 000, 00 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 6 095 111 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 
511,88567%. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 24 134 997 шт., кількість голосу-
ючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах -24 127 
508 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рі-
шення - 24 127 508 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували 
"проти" прийняття рішення - 0 шт.

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

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

2. Голова Правління  Воробйова Г.М.  30.04.2018

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації

І. Загальні відомості ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "СЕМЕНIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО"  00957100, адрес15400, м.Семенiвка 
Чернiгiвська обл., вул. Привокзальна, 14 код, тел/ф (04659)22755 Електро-
нна адреса sem25@i.ua Адреса в Інтернет http://00957100.at.ua Вид осо-
бливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення: Рішення стосовно всіх зазначених посадових 
осіб прийнято 27.04.2018 загальними зборами акціонерів (протокол №1 
від27.04.18) – далі –Збори. Ці особи до кримiнальної вiдповiдальностi за 
корисливi та посадовi злочини не притягались.

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Лобосок Володи-
мир Петрович (НК 791821 15.04.2000 Деснянським ВМ УМВС України в 
Чернiгiвськiй обл.) згiдно рiшення Зборiв в зв'язку закiнченням термiну їх 
дiї. На посадi був 22 роки. Володiє 0,12% акцiй емiтента Припинено по-
вноваження Члена Наглядової ради Деденко Дмитро Анатолiйович 
(НМ 159129 16.12.03 Семенівським РВ УМВСУ в Чернiгiвськiй обл.) згiдно 
рiшення Зборiв в зв'язку закiнченням термiну їх дiї. На посадi був 3 роки. 
Не володiє акцiями емiтента. Припинено повноваження Члена Наглядо-
вої ради Атрощенко Володимир Миколайович (НК 799980 07.06.00 Ново-
заводським ВМ УМВСУ в Чернiгiвськiй обл.) згiдно рiшення зборiв в 
зв'язку закiнченням термiну їх дiї. До кримiнальної вiдповiдальностi за 
корисливi та посадовi злочини не притягався. На посадi був 22 роки. 
Володiє 0,10% акцiй емiтента

Обрано Лобосок Володимир Петрович (НК 791821 15.04.2000 Деснян-
ським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.) на посаду Члена Наглядо-
вої ради згiдно рiшення зборiв та на посаду Голови Наглядової ради 
згiдно рiшення Наглядової ради (протокол вiд 27.04.2018) в зв'язку з 
вакантнiстю посади на 3 роки, як акцiонера. Попереднi посади за 5 рокiв: 
Голова Наглядової ради емiтента, Голова Наглядової ради 
ПАТ "Семенiвський Райагрохiм", iнша iнформацiя не надана. Володiє 
0,12% акцiй емiтента Обрано Атрощенко Володимир Миколайович 
(НК 799980 07.06.00 Новозаводським ВМ УМВСУ в Чернiгiвськiй обл.) на 
посаду Члена Наглядової ради згiдно рiшення зборiв в зв'язку з 
вакантнiстю посади на 3 роки, як акцiонера. Попереднi посади за 5 рокiв: 
Член Наглядової ради, приватний пiдприємець. Володiє 0,1% акцiй 
емiтента Обрано Деденко Дмитро Анатолiйович (НМ 159129 16.12.03 Се-
менівським РВ УМВСУ в Чернiгiвськiй обл.) на посаду Члена Наглядової 
ради згiдно рiшення зборiв в зв'язку з вакантнiстю посади на 3 р, як пред-
ставника акцiонера Лобоска Сергiя Петровича (володiє 66,12% акцiй 
емiтента). До кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi 
злочини не притягався. Попереднi посади за 5 рокiв: заст. голови СФГ 
"Сергiй . Не володiє акцiями емiтента

Припинено повноваження Ревiзора Чеверда Яна Володимирiвна 
(НК 025605 23.01.1996 Менським РВ УМВСУ в Чернiгiвськiй обл.) згiдно 
рiшення зборiв на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства". До 
кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притя-
галась. На посадi була 6 рокiв. Володiє 0,005%акцiй. На дану посаду нiкого 
не обрано

ІІІ. Підтверджую достовірність інформації М.В. Карацюба 27.04.18
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КРЕАТИВ ГРУП"
2. Код за ЄДРПОУ: 34374903
3. Місцезнаходження: 01032 місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 75.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)3900455, (044)3900445
5. Електронна поштова адреса: mail@creativegroup.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: creativegroup.kr.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про порушення 
справи про банкрутство емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
25 квітня 2018 року Господарським судом міста Києва винесено ухва-

лу про порушення провадження у справі про банкрутство №910/4139/18.
Згідно ч. 1 ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом" якщо вартості майна боржника - 
юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостат-
ньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідуєть-
ся в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених 
обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний звернутися до 
господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство та-
кої юридичної особи. 29.12.2017 року Загальними зборами акціонерів 
ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП" прийнято рішення звернутися ПАТ "КРЕАТИВ 
ГРУП" до господарського суду із заявою про порушення провадження у 
справі про банкрутство. 

Загальна сума вимог кредиторів складає 667 513 185,67 грн.
Підготовче засідання проводилось 25.04.2018 року.
Арбітражний керуючий не призначався.

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

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

2. Голова ліквідаційної комісії  Свистунов Д.В.
27.04.2018

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 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРО-
ВАЖ ХIМ ПРОЕКТ"

2. Код за ЄДРПОУ 01416777
3. Місцезнаходження 49000, м. Днiпро, вул. Ленiна, 41
4. Міжміський код, телефон та факс 0567860108 0567445508
5. Електронна поштова адреса buh@ethp.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів

II. Текст повідомлення
Дивiденди на корпоративнi права держави нарахованi згiдно з 

Рiшенням акцiонера №2 вiд 25.04.2018 р., який має у власностi 21366 
простих iменних акцiй, що складають 100% голосуючих акцiй Публiчного 
акцiонерного товариства "Електроважхiмпроект" у вiдповiдностi з чинним 
законодавством України (ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товари-
ства) у розмiрi 75% вiд чистого прибутку за 2017 рiк i сплатити до держав-
ного бюджету до 01.07.2018 р.

Перелiк осiб не складається, оскiльки дивiденди нарахованi на 
корпоративнi права держави i перераховуються на рахунок Держбюдже-
ту. Порядок виплати дивiдендiв у рiшеннi акцiонера не вказаний. 

Рiшення пiдписане Акцiонером - Українською державною корпорацiєю 
по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтаж-
спецбуд" в особi виконуючого обовязки президента Харченка О.I.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
2. Найменування посади Кучерук Сергiй Миколайович
Виконуючий обовязки 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.04.2018

(дата)

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації  

емітентами цінних паперів 
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента 

Публiчне акцiонерне товариство 
"ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

00219632

3. Місцезнаходження 
емітента

01133 м.Київ бул. Лесi Українки, 34

4. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

+380442855033, +380442850916

5. Електронна поштова 
адреса емітента 

himnaftomash@emitent.net.ua

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

http://www.himmash.kiev.ua/

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

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв що вiдбулись 28.04.2018р. згiдно 

протоколу Загальних зборiв №1/2018 вiд 28.04.2018р. прийняте рiшення 

попередньо погодити вчинення правочинiв з цiнними паперами, купiвлю 
- продаж майна, корпоративних прав, одержання кредитiв/позик (прий-
няття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання 
будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг, iнших правочинiв будь-
якого характеру, вчинення яких вимагатимуть iнтереси Товариства, i якi 
можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року, у 
яких ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого 
правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства,

Надати Наглядовiй радi повноваження без отримання додаткового 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:

- погоджувати умови попередньо погоджених Загальними зборами 
акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповне-
ннями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з "29" квiтня 
2018 року по "29" квiтня 2019 року (включно);

- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, 
яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укла-
дання (пiдписання) Генеральним директором, посадовими особами 
органiв управлiння Товариства попередньо погоджених в цьому пунктi 
Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма 
змiнами та доповненнями до них. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -200 000 000 , кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 193 971 699, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення - 
193 971 699 , протиприйняття рiшення - 0

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор __________ Хорошевський Андрiй Юрiйович

29.04.2018р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК" 

2. Код за ЄДРПОУ 
31226457
3. Місцезнаходження 
84500 м. Бахмут вул. Мира, б.6
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0627) 446924 (0627) 446924
5. Електронна поштова адреса 
litvinova@vistec.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.vistec.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

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

вчинення значних правочинів
№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів 
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів 
до вартості активів емітента за 

даними останньої річної 
фінансової звітності 

(у відсотках)

1 2 3 4 5
1 27.04.2018 500 000 160 523 311,48184 %
Зміст інформації

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів: 27.04.2018;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: На чергових Загаль-
них зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МА-
ШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК» (далі за текстом – Товариство) було при-
йнято рішення (оформлене протоколом чергових загальних зборів Товариства 
від 27.04.2018 року) про попереднє надання згоди Загальними зборами акціо-
нерів на вчинення Товариством протягом року значних правочинів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: попере-
дньо надати згоду на вчинення Товариством у період з 27.04.2018 року по 
27.04.2019 року з юридичними і фізичними особами України і іноземних 
держав значних правочинів, а саме, але не виключно: всіх видів цивільно-
правових і господарських правочинів, які встановлені чинним законодав-
ством України (договорів, контрактів, угод та інших видів правочинів, у 
тому числі кредитних договорів (угод), іпотечних договорів (угод), догово-
рів застави майна Товариства), сукупною граничною вартістю на суму до 
500 000,00 (пꞌятисот мільйонів) гривень;
Гранична сукупна вартість правочинів: 500 000,00 тис. грн.;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
160 523 тис. грн.;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної звітності (у відсотках): 311,48184%
Загальна кількість голосуючих акцій: 54 047 200 штук;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах: 54 047 200 штук;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
54 047 200 штук;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня: 0,0 штук.

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

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

2.
Генеральний директор Дадашов О.С.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
30.04.2018

(дата) 

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "БIАРС"
2. Код за ЄДРПОУ 05456779
3. Місцезнаходження 04060, м. Київ, Ольжича, 29
4. Міжміський код, телефон та факс (44) 440-43-70 (44) 440-43-70
5. Електронна поштова адреса biars@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://biars.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
26 квiтня 2018 року рiчними загальними зборами Приватного 

акцiонерного товариства «БiАРС» (надалi – Товариство) прийнято рiшення 
про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних 
правочинiв – договорiв купiвлi-продажу робiт, послуг або майна (включаю-
чи цiннi папери), договорiв з банкiвськими установами, якi можуть вчиня-
тися Товариством у ходi фiнансово-господарської дiяльностi протягом не 
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення рiчними загальними 

зборами Товариства, коли ринкова вартiсть предмету таких правочинiв 
буде становити 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства та за умови погодження вчинення 
таких правочинiв Наглядовою радою Товариства. Гранична сукупна 
вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати 100 вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства - 
11 870,1 тис. грн. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «БiАРС» 
на пiдписання вiдповiдних правочинiв.

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 11 870 100 (одинадцять мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят тисяч сто) 
грн. 00 коп. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
100 вiдсоткiв. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 949 шт.; кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi для участi загальних зборах: 774 шт.; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення: 
774 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ПРОТИ» прий-
няття рiшення: 0 шт.

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

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

2. Найменування посади Генеральний директор Дерикiт Володимир 
Петрович

(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 02.05.2018

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "КАМЕТ"
2. Код за ЄДРПОУ: 00241206

3. Місцезнаходження: 03062 м. Київ, проспект Перемоги, будинок 65
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 400-05-55, (044) 443-93-33
5. Електронна поштова адреса: vizovi@kamet.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kamet.emitents.net.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Річними Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КАМЕТ»
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прий нято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Това-
риства Сєнічкіна Олексія Миколайовича. Підстава такого рішення: рішення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол 
№34 від 27.04.2018 р.). У зв'язку з припиненням повноважень посадової 
особи, як члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови На-
глядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової 
ради Товариства (Голови Наглядової ради) з 26.12.2017 р. Акціями Това-
риства не володіє.

Річними Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. 
прий нято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Това-
риства Бурикiної Свiтлани Миколаївни. Підстава такого рішення: рішення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол 
№ 34 від 27.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової 
ради Товариства з 28.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Річними Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. 
прий нято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Това-
риства Корнейчук Наталiї Костянтинiвни. Підстава такого рішення: рішен-
ня річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Про-
токол № 34 від 27.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена На-
глядової ради Товариства з 28.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Річними Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. 
прий нято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Това-
риства Лук'янчук Наталiї Миколаївни. Підстава такого рішення: рішення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол 
№ 34 від 27.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової 
ради Товариства з 28.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Річними Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. 
прий нято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Това-
риства Ювченка Юрiя Анатолiйовича. Підстава такого рішення: рішення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол 
№ 34 від 27.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової 
ради Товариства з 28.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Річними Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. 
прий нято рішення обрати Членом Наглядової ради Товариства, представ-
ника акціонера - ТОВ "КУА "ПАТРІОТ" ПНВІФЗТ "Патріот-2", Сєнічкіна 
Олексія Миколайовича. Підстава такого рішення: рішення річних Загаль-
них зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол №34 від 
27.04.2018 р.). Строк, на який обрано: до переобрання. Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. 
Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор.

Річними Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. 
прий нято рішення обрати Членом Наглядової ради Товариства, представ-
ника акціонера - AVRYS LIMITED, Корнейчук Наталiю Костянтинiвну. Під-
става такого рішення: рішення річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства від 27.04.2018 р. (Протокол №34 від 27.04.2018 р.). Строк, на який 
обрано: до переобрання. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за 
останні п'ять років: головний бухгалтер.

Річними Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. 
прий нято рішення обрати Членом Наглядової ради Товариства, представ-
ника акціонера - AVRYS LIMITED, Лук'янчук Наталiю Миколаївну. Підстава 
такого рішення: рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 
27.04.2018 р. (Протокол №34 від 27.04.2018 р.). Строк, на який обрано: до 
переобрання. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять 
років: бухгалтер.

Річними Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. 
прий нято рішення обрати Членом Наглядової ради Товариства, представ-
ника акціонера - AVRYS LIMITED, Ювченка Юрiя Анатолiйовича. Підстава 
такого рішення: рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 
27.04.2018 р. (Протокол №34 від 27.04.2018 р.). Строк, на який обрано: до 
переобрання. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять 
років: менеджер з права.

Річними Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. 
прий нято рішення обрати Членом Наглядової ради Товариства, представ-
ника акціонера - ТОВ "КУА "ПАТРІОТ" ПНВІФЗТ "Патріот-2", Шмелькову 

Тетяну Едуардівну. Підстава такого рішення: рішення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол №34 від 
27.04.2018 р.). Строк, на який обрано: до переобрання. Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. 
Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор департаменту 
розвитку та інформатизації.

Наглядовою радою Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення обрати 
Головою Наглядової ради Товариства Сєнічкіна Олексія Миколайовича. 
Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 
27.04.2018 р. (Протокол №52 від 27.04.2018 р.). Строк, на який обрано: до 
переобрання. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять 
років: директор.

Річними Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. 
прий нято рішення припинити повноваження Члена Ревізійної комісії Това-
риства Жильцової Наталiї Григорiвни. Підстава такого рішення: рішення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол 
№ 34 від 27.04.2018 р.). У зв'язку з припиненням повноважень посадової 
особи, як члена Ревізійної комісії, припинено повноваження як Голови Ре-
візійної комісії Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної 
комісії Товариства (Голови Ревізійної комісії) з 25.04.2014 р. Акціями Това-
риства не володіє.

Річними Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. при-
йнято рішення припинити повноваження Члена Ревізійної комісії Товари-
ства Глєєвої Марини Григорiвни. Підстава такого рішення: рішення річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол № 34 
від 27.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії То-
вариства з 25.04.2014 р. Акціями Товариства не володіє.

Річними Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. 
прий нято рішення припинити повноваження Члена Ревізійної комісії Това-
риства Мельника Iгоря Борисовича. Підстава такого рішення: рішення річ-
них Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол № 
34 від 27.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комі-
сії Товариства з 25.04.2014 р. Акціями Товариства не володіє.

Річними Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. при-
йнято рішення обрати Членом Ревізійної комісії Товариства Дьоменка Іго-
ря Дмитровича. Підстава такого рішення: рішення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол №34 від 27.04.2018 р.). 
Строк, на який обрано: на 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх 
посад за останні п'ять років: юрисконсульт.

Річними Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. 
прий нято рішення обрати Членом Ревізійної комісії Товариства Мельника 
Iгоря Борисовича. Підстава такого рішення: рішення річних Загальних збо-
рів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол №34 від 
27.04.2018 р.). Строк, на який обрано: на 3 роки. Згоди на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Пе-
релік попередніх посад за останні п'ять років: старший водій,начальник ав-
тогосподарства. 

Річними Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. 
прий нято рішення обрати Членом Ревізійної комісії Товариства Глєєву Ма-
рину Григорiвну. Підстава такого рішення: рішення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол №34 від 27.04.2018 р.). 
Строк, на який обрано: на 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх 
посад за останні п'ять років: маркетолог, фахівець з методів розширення 
ринку збуту (маркетолог).

Ревізійною комісією Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення обрати 
Головою Ревізійної комісії Товариства Дьоменка Ігоря Дмитровича. Підста-
ва такого рішення: рішення Ревізійної комісії Товариства від 27.04.2018 р. 
(Протокол від 27.04.2018 р.). Строк, на який обрано: на 3 роки. Згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не 
володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: юрисконсульт.

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

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

2. Голова правління  Лєнь Є.О.  30.04.2018



№83, 2 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

59

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

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

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

СТВО «ШАХТОУПРАВЛIННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
2. Код за ЄДРПОУ: 13498562
3. Місцезнаходження: 85300, Донецька область, м. Покровськ, пл. Ши-

банкова, буд. 1 А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0623595368; 0623595368
5. Електронна поштова адреса: office@pokrovskoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.pokrovskoe.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
27.04.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ «ШУ 

 «ПОКРОВСЬКЕ», а саме:
- припинено повноваження голови наглядової ради Кожушка Олега Де-

нисовича на підставі рішення річних загальних зборів товариства (прото-
кол від 27.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу діючого законодавства. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебувала 
на посаді з 21.04.2017р. Особа акціями товариства не володiє. Особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена наглядової ради Яйцова Олександра 
Олексійовича на підставі рішення річних загальних зборів товариства 
(протокол від 27.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу діючого законо-
давства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа 
перебувала на посаді з 21.04.2017р. Особа акціями товариства не володiє. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена наглядової ради Гребенюка Сергія 
Дмитровича на підставі рішення річних загальних зборів товариства (про-
токол від 27.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу діючого законодав-
ства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа пере-
бувала на посаді з 21.04.2017р. Особа акціями товариства не володiє. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена наглядової ради Юшкова Євгена 
Олександровича на підставі рішення річних загальних зборів товариства 
(протокол від 27.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу діючого законо-
давства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа 
перебувала на посаді з 21.04.2017р. Особа акціями товариства не володiє. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена наглядової ради Крамарової Світла-
ни Ігорівни на підставі рішення річних загальних зборів товариства (прото-
кол від 27.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу діючого законодавства. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебувала 
на посаді з 21.04.2017р. Особа акціями товариства не володiє. Особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду голови та члена наглядової ради Кожушка Олега 
Денисовича на підставі рішення річних загальних зборів товариства (про-
токол від 27.04.2018р.) та рішення наглядової ради (протокол вiд 
27.04.2018р.). Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового 
складу наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особу обрано строком до наступних річних загальних зборів това-
риства. До обрання особа займала посади: директор департаменту інно-

ваційних технологій використання природних ресурсів, заступник гене-
рального директора по роботі з вугледобувними підприємствами, голова 
наглядової ради. Особа акціями товариства не володiє. Особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представ-
ником акціонера FINTEST TRADING CO LIMITED (ФІНТЕСТ ТРЕЙДІНГ КО 
ЛІМІТЕД), реєстраційний номер HE 51541.

- обрано на посаду члена наглядової ради Яйцова Олександра Олексі-
йовича на підставі рішення річних загальних зборів товариства (протокол 
від 27.04.2018р.). Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання но-
вого складу наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Особу обрано строком до наступних річних загальних збо-
рів товариства. До обрання особа займала посади: директор департаменту 
стратегiї та органiзацiї взаємодiї з вугiльними пiдприємствами, директор 
дирекції по роботі з вугільними підприємствами, член наглядової ради. 
Особа акціями товариства не володiє. Особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера 
FINTEST TRADING CO LIMITED (ФІНТЕСТ ТРЕЙДІНГ КО ЛІМІТЕД), реє-
страційний номер HE 51541.

- обрано на посаду члена наглядової ради Гребенюка Сергія Дмитро-
вича на підставі рішення річних загальних зборів товариства (протокол від 
27.04.2018р.). Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового 
складу наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особу обрано строком до наступних річних загальних зборів това-
риства. До обрання особа займала посади: заступник директора з вироб-
ництва, заступник генерального директора з виробництва, член наглядо-
вої ради. Особа акціями товариства не володiє. Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є незалежним 
директором.

- обрано на посаду члена наглядової ради Юшкова Євгена Олексан-
дровича на підставі рішення річних загальних зборів товариства (прото-
кол від 27.04.2018р.). Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обран-
ня нового складу наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Особу обрано строком до наступних річних загаль-
них зборів товариства. До обрання особа займала посади: директор 
дирекцiї економiчного планування, аналiзу та монiторингу iнновацiйних 
проектiв, директор дирекції з інфраструктурних проектів, член наглядо-
вої ради. Особа акціями товариства не володiє. Особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є незалежним 
директором.

- обрано на посаду члена наглядової ради Демченка Олександра Віта-
лійовича на підставі рішення річних загальних зборів товариства (прото-
кол від 27.04.2018р.). Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання 
нового складу наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Особу обрано строком до наступних річних загальних збо-
рів товариства. До обрання особа займала посади: заступник директора 
департаменту стратегії і організації взаємодії з вугільними підприємства-
ми, перший заступник директора з економічних та фінансових питань. 
Особа акціями товариства не володiє. Особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера - 
ТОВ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДИНГ», код за ЄДРПОУ 41216618.

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 Директор (ініціали та прізвище керівника) Го-
ловко Юрій Іванович (підпис) (дата) 30.04.2018 М.П.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ШАХТОУПРАВЛIННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості Приватне акцiонерне товариство "Семенiвський 
Райагрохiм" ЄДРПОУ 05491959 Адрес м.Семенiвка Чернiгiвська обл., 
вул. Лугова, б.21 тел/ф (04659)2-15-70 Електронна адреса sem25@i.ua 
Адреса в Інтернет https://sites.google.com/site/seragrohim2012 Вид особли-
вої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення. 
Рішення щодо всіх посадових осіб прийнято загальними зборами акці-

онерів 27.04.2018 (протокол №1 від 27.04.18) – далі – Збори. Всі зазначені 
посадові особи до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi 
злочини не притягались, не надали згоди на розкриття паспортних даних.

Припинено повноваження посадової особи голова правлiння Лобосок 
Сергiй Петрович 27.04.18 згiдно рiшення Зборів в зв’язку з закiнченням 
термiну їх дiї. На посадi працював 5 рокiв. Володiє 66,12 акцiй емiтента 

Припинено повноваження посадової особи Член правлiння Лобосок 
Анатолiй Григорович 27.04.18 згiдно рiшення Зборів в зв’язку з закiнченням 
термiну їх дiї. На посадi був 5 років Акцiями не володiє. Припинено повно-
важення посадової особи Член правлiння Лось Iван Михайлович 27.04.18 
згiдно рiшення Зборів в зв’язку з закiнченням термiну їх дiї. На посадi був 
5 років. Акцiями не володiє. Замiсть нього нiкого не обрано

Обрано 27.04.18 на посаду Голова правлiння Лобосок Сергiй Петрович 
згiдно рiшення Зборів на 5 рокiв в зв’язку з вакантнiстю посади. Протягом 
5 р - голова СФГ "Сергiй" (ЄДРПОУ 31429556), Член Правлiння 
ПрАТ "Семенiвське хлiбоприймальне пiдприємство" (00957100). Володiє 
66,12% акцiй емiтента. 

Обрано 27.04.18 на посаду Член правлiння Лобосок Анатолiй Григоро-
вич згiдно рiшення Зборів на 5 рокiв в зв’язку з вакантнiстю посади. Про-
тягом 5 р: фiзична особа-пiдприємець. Не володiє акцiями.

ІІІ. Підтверджую достовірність інформації Лобосок С. П. 01.05.18

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СЕМЕНIВСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ»
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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: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЛУГИНСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНIКА»
2. Код за ЄДРПОУ: 03739757
3. Місцезнаходження: 11300 Житомирська обл., Лугинський р-н, 

смт.  Лугини, вул. Карла Маркса, буд. 48
4. Міжміський код, телефон та факс: 04161-9-12-10, 04161-9-12-10
5. Електронна поштова адреса: lugini_rapt@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://lugini_rapt.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 

28.04.2018 року), в зв'язку з закінченням терміну на який обрано 
припинено повноваження Голови Наглядової ради Гавлицької Тетяни 

Артемівни паспорт серії КЕ № 607386 виданий 13.03.2001 Ізмаїльським 
МРВ УМВС України в Одеській області. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать особі - 2,50 грн., що становить 0,00077% в статутному капіталі. 
Перебувала на посаді 1 рік. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

припинено повноваження Члена Наглядової ради Слинчука Олексан-
дра Миколайовича паспорт серії ВМ № 862545 виданий 20.03.2000 Лу-
гинським РВ УМВС України в Житомирській області. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать особі - 500,00 грн, що становить 0,1531% в статут-
ному капіталі. Перебував на посаді 3 роки. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

припинено повноваження Члена Наглядової ради Черкасова Ігоря 
Анатолійовича паспорт серії КК № 843785 виданий 06.03.2002р. Київ-
ським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області. Розмір пакета акцій 

емітента, які належать особі - 105348,00 грн., що становить 8,0622 в ста-
тутному капіталі .Перебував на посаді 1 рік. Посади, які обіймала поса-
дова особа протягом останніх 5 років - пенсіонер. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 
28.04.2018 року), та рішення Наглядової ради від 28.04.2018р. обрано на 
3 роки Головою Наглядової ради Гавлицького Іллю Івановича паспорт 
серії КМ № 290252 виданий 02.03.2005 Ізмаїльським МВ УМВС України в 
Одеській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 
2,50  грн, що становить 0,000765% в статутному капіталі. Посади, які 
обіймала посадова особа протягом останніх 5 років - Голова правління 
ПАТ «Ізмаїлснабсервіс», пенсіонер. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 
28.04.2018 року), обрано на 3 роки Членом Наглядової ради Гавлицьку 
Ганну Анатоліївну паспорт серії КЕ № 591398 виданий 19.03.1997р. Київ-
ським РВ УМВС України в Одеській області. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать особі - 26337,00 грн., що становить 8,062246 в статутному 
капіталі. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років 
-Начальник управління еквайрингу АБ «Південний» . Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 
28.04.2018 року), обрано на 3 роки. Членом Наглядової ради Черкасова 
Ігоря Анатолійовича паспорт серії КК № 843785 виданий 06.03.2002р.  
Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать особі - 105348,00 грн., що становить 8,0622 в ста-
тутному капіталі. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 
5 років - пенсіонер, кур’єр АБ «Південний». Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова правління  Швагер В.М.
30.04.2018

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів 
Повідомлення  

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

операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

«ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ»
2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

00219632

3. Місцезнаходження емітента 01133 м.Київ 
бул. Лесi Українки, 34

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

+380442855033, +380442850916

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

himnaftomash@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації 

http://www.himmash.kiev.ua/

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

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв що вiдбулись 28.04.2018р. згiдно 

протоколу Загальних зборiв №1/2018 вiд 28.04.2018р. прийняте 
рiшення попередньо погодити вчинення правочинiв з цiнними папера-
ми, купiвлю - продаж майна, корпоративних прав, одержання кредитiв/
позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або 

одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг, iнших 
правочинiв будь-якого характеру, вчинення яких вимагатимуть iнтереси 
Товариства, i якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше 
як одного року, у яких ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є 
предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товари-
ства,

Надати Наглядовiй радi повноваження без отримання додаткового 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:

- погоджувати умови попередньо погоджених Загальними зборами 
акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповне-
ннями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з «29» квiтня 
2018 року по «29» квiтня 2019 року (включно);

- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товари-
ства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, 
тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на 
укладання (пiдписання) Генеральним директором, посадовими особа-
ми органiв управлiння Товариства попередньо погоджених в цьому 
пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з 
усiма змiнами та доповненнями до них. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -200 000 000 , кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 
193 971 699 , кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прий-
няття рiшення - 193 971 699 , протиприйняття рiшення  - 0

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор _____ Хорошевський Андрiй Юрiйович

29.04.2018р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛУГИНСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНIКА»

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ»
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

нерухомістю) емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«2-й iм. Петровського цукровий завод»; 2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 00372090; 3. Місцезнаходження емітента 27300 
Кiровоградська область, Олександрiвський р-н., смт. Олександрiвка 
вул. Ленiна, 44; 4. Міжміський код, телефон та факс емітента  
(0242) 3-27-86 (0242) 3-27-86; 5. Електронна поштова адреса емітента 
2petrovskogo@emitent.net.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
www.00372090.smida.gov.ua; 7. Вид особливої інформації 1. Вiдомостi 
про припинення емiтента шляхом злиття, приєднання, подiлу, пере-
творення або банкрутства за рiшенням вищого органу емiтента або 
суду. 2. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.  
3. Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

2. Текст повідомлення
1. Дата прийняття рішення про припинення емітента - 27.04.2018 року; 

2. Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про припинення 
емітента - Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного то-
вариства «2-й ім. Петровського цукровий завод»; 3. - Причини рішення 
про припинення емітента - Організаційно - правова форма у формі акці-
онерного товариства давно втратила сенс для ПАТ «2-й ім. Петровського 
цукровий завод» і крім значних витрат на виконання діючого законодав-
ства щодо утримання акціонерного товариства, нічого не дає. Метою ре-
організації (перетворення) є мінімізація витрат підприємства та спро-
щення процесів управління, пов'язаних з обслуговуванням такої 
організаційно-правової форми суб'єкта господарювання, як акціонерне 
товариство.; 4. Способ припинення - Припинити Публічне акціонерне то-
вариство «2-й ім. Петровського цукровий завод» (код за ЄДРПОУ 
00372090, місцезнаходження: 27300, Кіровоградська обл., Олександрів-
ський р-н., смт. Олександрівка, вул. Леніна, 44 ) в результаті реорганізації 
шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю  
«2-й ім. Петровського цукровий завод» (код за ЄДРПОУ 00372090, місце-
знаходження: 27300, Кіровоградська обл., Олександрівський р-н., смт. 
Олександрівка, вул. Леніна, 44 ); 5. Дата проведення загальних зборів - 
27.04.2018 року; 6. Результати голосування - Не брали участь у голосу-
ванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. «За» 
1 432 094 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій. «Проти» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками го-
лосуючих з цього питання акцій. «Утрималися» 0 голосів, що становить 
0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у збо-
рах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
7. В разі злиття або приєднання зазначаються повне найменування і 
місцезнаходження всіх осіб, які беруть участь у процедурі злиття або 
приєднання, умови злиття або приєднання, повне найменування і місце-
знаходження юридичної особи, що буде утворена, сума внеску емітента 
в її статутний капітал, частка емітента у статутному капіталі нового під-
приємства - При перетворенні публічного акціонерного товариства  
«2-й ім. Петровського цукровий завод» всі його майнові права, грошові 
кошти, зобов'язання та інші права і обов'язки переходять до його право-
наступника - товариства з додатковою відповідальністю «2-й ім. Петров-
ського цукровий завод». Затвердити інформацію про товариство, що 
створюється шляхом перетворення Публічного акціонерного товариства 
«2-й ім. Петровського цукровий завод». - організаційно- право ва форма 
- товариство з додатковою відповідальністю; - найменування - Товари-
ство з додатковою відповідальністю «2-й ім. Петровського цукровий за-
вод»; -ідентифікаційний код за ЄДРПОУ-00372090; -місцезнаходження 
-27300, Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт. Олександрівка, 
вул. Леніна,44; - розмір статутного фонду - 10190 042,50 грн.

2. Голова комiсiї з припинення Мамалат Дмитро Вiкторович (паспорт: 
серiя ЕВ номер 316780 виданий Олександрiвським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 24.07.2012) обрано 27.04.2018 р.(дата вчинення 
дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до 
закiнчення процедури припинення, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - ПАТ»2й iм. Петровського цукровий завод» - генеральний 
директор. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв 
№ 1 вiд 27.04.2018 року. Член комiсiї з припинення Гладка Свiтлана 
Леонiдiвна (паспорт: серiя ЕА номер 461698 виданий Олександрiвським 

РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 25.06.1998) обрано 
27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який обрано особу - до закiнчення процедури припинення, iншi 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ПАТ «2 й iм. Петров-
ського цукровий завод»- головний бухгалтер. Рiшення прийнято Протоко-
лом загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 27.04.2018 року. Член комiсiї з 
припинення Мамалат Богдан Дмитрович (паспорт: серiя ЕВ номер 
312451 виданий Олександрiйським МВ УМВС України в Кiровоградськiй 
областi 25.04.2012) обрано 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до закiнчення 
процедури припинення, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi  
5 рокiв - iнформацiя вiдсутня. Рiшення прийнято Протоколом загальних 
зборiв акцiонерiв № 1 вiд 27.04.2018 року.

3.1. - дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення право-
чину iз заiнтересованiстю - 27.04.2018 року, найменування уповноваже-
ного органу, що його прийняв- черговi загальнi збори акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «2-й iм. Петровського цукровий за-
вод» (протокол № 1 вiд 27.04.2018 року); - предмет правочину - виникла 
особлива iнформацiя щодо прийняття рiшення про надання згоди на вчи-
нення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, а саме Погодити укла-
дання ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод» з ПУБЛIЧНИМ 
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ14282829) Договору поруки, в за-
безпечення зобов'язань СТОВ «Агрофiрма Ясенiвська» (код ЄДРПОУ 
30798692) за Кредитним договором № МБ-КЛ-DNI-1215 вiд 23 жовтня 
2017 року, укладеним мiж СТОВ «Агрофiрма Ясенiвська» (код ЄДРПОУ 
30798692) та ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ14282829), на на-
ступних умовах: - строк кредитування до 25.10.2019 року; - лiмiт кредиту-
вання - 5 000 000.00 ( П'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок.) ; - сплата 
процентiв за користування кредитом, iнших комiсiй та платежiв на умо-
вах, встановлених Банком; - повне найменування, мiсцезнаходження 
юридичної особи та код за ЄДРПОУ - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 
мiсцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Андрiївська, будинок 4; 
код ЄДРПОУ 14282829, та СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АГРОФIРМА ЯСЕНIВСЬКА» 
мiсцезнаходження: Україна, 27325, Кiровоградська область, 
Олександрiвський район, село Ясинове, вул.Гагарiна, будинок 18; код 
ЄДРПОУ 30798692; - ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 5 000 000.00 
( П'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок.) ; - Вартiсть активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року - 
35563,00 тис грн.; - спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 14059,55630%; - iншi 
iстотнi умови правочину - Рiшення про надання згоди на вчинення право-
чину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (далi - правочин iз 
заiнтересованiстю), приймається вiдповiдним органом акцiонерного то-
вариства, якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є 
предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних 
заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом 
на 1 сiчня поточного року. Таке рiшення може мiстити перелiк умов про-
екту правочину, якi можуть змiнюватися за рiшенням виконавчого органу 
акцiонерного товариства пiд час вчинення правочину iз заiнтересованiстю; - 
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають пра-
во на участь у загальних зборах - 4311 акцiонерiв якi володiють  
1852 735 голосами., Загальна кiлькiсть осiб власникiв голосуючих акцiй, 
включених до перелiку акцiонерiв - 4 акцiонери, що спiльно володiють 
1 432 094 голосами, Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв го-
лосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних 
зборах - 4 акцiонера, що володiють 1432094 голосами, кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «за» 1432094 голосiв, що складає 100%; 
«Проти» 0 голосiв, що складає 0 % ; «Утрималися» 0 голосiв, що складає 
0%. 

3.2. дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення право-
чину iз заiнтересованiстю - 27.04.2018 року, найменування уповноваже-
ного органу, що його прийняв- черговi загальнi збори акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «2-й iм. Петровського цукровий за-
вод» (протокол № 1 вiд 27.04.2018 року); - предмет правочину - виникла 
особлива iнформацiя щодо прийняття рiшення про надання згоди на вчи-
нення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, а саме ПУБЛIЧНИМ 
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ14282829) Договору поруки, в за-
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безпечення зобов'язань СТОВ «Агрофiрма Ясенiвська» (код ЄДРПОУ 
30798692), за Кредитним договором № МБ-К-DNI-1271 вiд 23 листопада 
2017 , укладеним мiж СТОВ «Агрофiрма Ясенiвська» (код ЄДРПОУ 
30798692) та ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ14282829), на на-
ступних умовах: - строк кредитування до 25.10.2022 року; - лiмiт кредиту-
вання - 2 945 600.00 ( Два мiльйони дев'ятсот сорок п'ять тисяч гривень 
00 копiйок.) ; - сплата процентiв за користування кредитом, iнших комiсiй 
та платежiв на умовах, встановлених Банком. - повне найменування, 
мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ 
БАНК» мiсцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Андрiївська, бу-
динок 4; код ЄДРПОУ 14282829, та СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АГРОФIРМА 
ЯСЕНIВСЬКА» мiсцезнаходження: Україна, 27325, Кiровоградська об-
ласть, Олександрiвський район, село Ясинове, вул.Гагарiна, будинок 18; 
код ЄДРПОУ 30798692; - ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 2 945 600.00 
( Два мiльйони дев'ятсот сорок п'ять тисяч гривень 00 копiйок.) ; - Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом 
на 31.12.2017 року - 35563,00 тис грн.; - спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 
8282,76580%; - iншi iстотнi умови правочину - Рiшення про надання згоди 
на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (далi - 

правочин iз заiнтересованiстю), приймається вiдповiдним органом 
акцiонерного товариства, якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи 
сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, переви-
щує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної 
заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року. Таке рiшення може 
мiстити перелiк умов проекту правочину, якi можуть змiнюватися за 
рiшенням виконавчого органу акцiонерного товариства пiд час вчинення 
правочину iз заiнтересованiстю; - Загальна кiлькiсть осiб, включених до 
перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах -  
4311 акцiонерiв якi володiють 1852 735 голосами., Загальна кiлькiсть осiб 
власникiв голосуючих акцiй, включених до перелiку акцiонерiв -  
4 акцiонери, що спiльно володiють 1 432 094 голосами, Загальна кiлькiсть 
голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареє-
струвалися для участi у загальних зборах - 4 акцiонера, що володiють 
1432094 голосами, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
1432094 голосiв, що складає 100%; «Проти» 0 голосiв, що складає 0 % ; 
«Утрималися» 0 голосiв, що складає 0%.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова комiсiї з припинення ____________ Мамалат Дмитро 

Вiкторович
М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

05763814 
39621, Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Івана Приходька, 

будинок 139, (0536) 769-505, (067) 545-05-39
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: Розміщення повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії буде здійснено 
у відповідності до діючого законодавства України

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.kvsz.com

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності.: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«БДО», 20197074

5. Інформація про загальні збори
20.04.2017 скликалися річні загальні збори акціонерів за результатами 

фінансово-господарської діяльності ПАТ «КВБЗ» у 2016 році. Кворум зборів 
(%): 96,885216. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (по-
рядок денний): 1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 2. Прийняття 
рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства. 3. Розгляд звіту 
Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства 
за 2016р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження 
річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2016р. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами фінансово - господарської 
діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду. 5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово 
- господарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за на-
слідками їх розгляду. 6. Затвердження порядку розподілу (погашення) збитків 
Товариства. 7. Про внесення змін до Статуту Товариства. 8. Про внесення змін 
до внутрішніх документів Товариства. Результати розгляду питань порядку 
денного: усі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті рішення.

16.06.2017 скликалися позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «КВБЗ». 
Кворум зборів (%): 95,989713. Особа, що ініціювала проведення позачерго-
вих загальних зборів: Наглядова рада ПАТ «КВБЗ». Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах (порядок денний): 1. Обрання лічильної 
комісії Зборів Товариства. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення 
Зборів Товариства. 3. Про зміну типу та найменування Товариства. 4. Про 
внесення змін до Статуту Товариства. 5. Про внесення змін до внутрішніх 
документів Товариства. 6. Про надання згоди, в тому числі попередньої, на 
вчинення значних правочинів Товариства. Результати розгляду питань по-
рядку денного: усі питання порядку денного розглянуті. По питанням 1, 2, 6 
прийняті рішення. По питанням 3, 4, 5 рішення не прийняті.

15.09.2017 скликалися позачергові загальні збори акціонерів 
ПАТ «КВБЗ».  Кворум зборів (%): 95,731690. Особа, що ініціювала прове-
дення позачергових загальних зборів: Наглядова рада ПАТ «КВБЗ». Пере-
лік питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):  
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 2. Прийняття рішень з пи-

тань порядку проведення Зборів Товариства. 3. Про зміну типу та наймену-
вання Товариства. 4. Про внесення змін до Статуту Товариства. 5. Про вне-
сення змін о внутрішніх документів Товариства. 6. Про дострокове 
припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 7. Про об-
рання членів Наглядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися 
з членами Наглядової ради, визначення уповноваженої особи на їх підпи-
сання. Результати розгляду питань порядку денного: питання 1-6 поряд-
ку денного розглянуті. По питанням 1, 2 прийняті рішення. По питанням 3, 
4, 5, 6 рішення не прийняті. Питання 7, 8 не виносилися на голосування.

21.12.2017 скликалися позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «КВБЗ». 
Кворум зборів (%): 97,615567. Особа, що ініціювала проведення позачергових 
загальних зборів: Наглядова рада ПАТ «КВБЗ». Перелік питань, що розгляда-
лися на загальних зборах (порядок денний): 1. Обрання лічильної комісії Зборів 
Товариства. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-
ства. 3. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства. 4. Про визначення кількісного складу та строку повноважень чле-
нів Наглядової ради Товариства. 5. Про обрання членів Наглядової ради Това-
риства. 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-
рів (контрактів), які будуть укладатися з членами Наглядової ради, визначення 
уповноваженої особи на їх підписання. Особи, що подавали пропозиції до пе-
реліку питань порядку денного: пропозиції отримано від чотирьох юридичних 
та двох фізичних осіб. Результати розгляду питань порядку денного: усі 
питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті рішення.

19.04.2018 скликалися річні загальні збори акціонерів за результатами 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «КВБЗ» у 2017 році. Кворум збо-
рів  (%): 97,579146. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах 
(порядок денний): 1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 2. Прий-
няття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства. 3. Розгляд 
звіту Правління за 2017 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвер-
дження річної фінансової звітності) за 2017 рік. 4. Розгляд звіту Наглядової 
ради за 2017 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду. 5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за 2017 рік, прий-
няття рішення за наслідками їх розгляду. 6. Про внесення змін до Статуту 
Товариства. 7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 8. За-
твердження порядку розподілу прибутку, погашення збитків Товариства. За-
твердження розміру річних дивідендів, про виплату дивідендів Товариства. 
9.  Про здійснення значних правочинів Наглядовою радою Товариства. Осо-
би, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції 
отримано від однієї юридичної особи. Результати розгляду питань порядку 
денного: усі питання порядку денного розглянуті. По питанням 1-5, 7-9 при-
йняті рішення. По шостому питанню порядку денного: - по проекту рішення 
6.1 рішення прийнято; - по проекту рішення 6.2 рішення не прийнято. 

6. Інформація про дивіденди. На річних загальних зборах акціонерів, які від-
булися 19.04.2018, рішення про виплату дивідендів за результатами фінансово-
господарської діяльності ПАТ «КВБЗ» у звітному 2017 році не прийнято.

На річних загальних зборах акціонерів, які відбулися 20.04.2017, рішення 
про виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «КВБЗ» у попередньому 2016 році, не приймалося в зв'язку з відсутністю 
в порядку денному питання стосовно нарахування та виплати дивідендів.

Голова правління – директор (підпис) А.Д. Шабала 28.04.2018 М.П. 
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

нерухомістю) емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiрнерне товариство 
«Кiровоградський комбiнат по випуску продовольчих товарiв»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05533112
3. Місцезнаходження емітента 25006 м. Кiровоград вул. Мурманська, 37
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0522 55-77-80 0522 55-36-83
5. Електронна поштова адреса емітента kd_prod@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 
http://kirovogradprodtovary.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: 1. Вiдомостi про змiну складу посадо-
вих осiб емітента; 2. Відомостi про прийняття рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

2. Текст повідомлення
1. Повноваження Голова Наглядової ради Денисюк Олександр 

Анатолiйович фiзична особа, представник акцiонера - Товариство з об-
меженою вiдповiдальнiстю «Промагролiзинг Плюс» (паспорт: серiя ЕА 
номер 928799 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй 
областi 18.05.2002) припинено 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - з 23.06.2017 року по 27.04.2018 року. Рiшення прийнято Прото-
кол загальних зборiв ПрАТ № 1 вiд 27.04.2018 року. Повноваження Член 
Наглядової ради Шрам Свiтлана Андрiївна - фiзична особа, представник 
акцiонера - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Промагролiзинг 
Плюс» (паспорт: серiя ЕВ номер 109846 виданий Кiровським ВМ 
Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 01.10.2005) 
припинено 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
23.06.2017 року по 27.04.2018 року. Рiшення прийнято Протокол загаль-
них зборiв ПрАТ № 1 вiд 27.04.2018 року. Повноваження Член Наглядо-
вої ради Колiсниченко Дар'я Олексiївна - фiзична особа, представник 
акцiонера - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Промагролiзинг 
Плюс»(паспорт: серiя ЕВ номер 411743 виданий Кiровським РВ у 
м. Кiровоградi УДМС України в Кiровоградськiй областi 25.06.2016) при-
пинено 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 23.06.2017 року 
по 27.04.2018 року. Рiшення прийнято Протокол загальних зборiв 
ПрАТ № 1 вiд 27.04.2018 року. Голова Наглядової ради Денисюк Олек-
сандр Анатолiйович (паспорт: серiя ЕА номер 928799 виданий виданий 
Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 18.05.2002) на-
була повноваження 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який набуто повноваження - до наступних 
рiчних зборiв товариства, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5  рокiв - 13.07.2016р.- по даний час, ТОВ «ПРОМАГРОЛIЗИНГ ПЛЮС», 
заступник директора по виробництву. Рiшення прийнято акцiонером Про-
токол загальних зборiв ПрАТ № 1 вiд 27.04.2018 року. Денисюк Олек-
сандр Анатолiйович - представник акцiонера - Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Промагролiзинг Плюс», якому належить 89 527880 шт. 
простих акцiй. Афiлiйованою особою акцiонерного товариства не явля-
ється. Член Наглядової ради Колiсниченко Дар'я Олексiївна (паспорт: 
серiя ЕВ номер 411743 виданий Кiровським РВ у м. Кiровоградi УДМС 
України в Кiровоградськiй областi 25.06.2016) набула повноваження 
27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який набуто повноваження - до наступних рiчних зборiв това-
риства, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 13.07.2016р.- 
по даний час, ТОВ «ПРОМАГРОЛIЗИНГ ПЛЮС», заступник директора по 
виробництву. Рiшення прийнято акцiонером Протокол загальних зборiв 
ПрАТ № 1 вiд 27.04.2018 року. Колiсниченко Дар'я Олексiївна - представ-
ник акцiонера - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Промагролiзинг Плюс», якому належить 89 527880 шт. простих акцiй. 
Афiлiйованою особою акцiонерного товариства не являється. Член На-
глядової ради Шрам Свiтлана Андрiївна (паспорт: серiя ЕВ номер 109846 
виданий Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 01.10.2005) набула повноваження 27.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
набуто повноваження - до наступних рiчних зборiв товариства, iншi по-
сади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 01.10.2014р. по даний 
час, ТОВ «ПРОМАГРОЛIЗИНГ ПЛЮС», заступник директора. Рiшення 
прийнято акцiонером Протокол загальних зборiв ПрАТ № 1 вiд 
27.04.2018 року. Шрам Свiтлана Андрiївна - представник акцiонера - То-
вариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Промагролiзинг Плюс», якому 
належить 89 527880 шт. простих акцiй. Афiлiйованою особою 
акцiонерного товариства не являється. Член Наглядової ради Оверчук 
Тетяна Леонiдiвна - незалежний директор (паспорт: серiя ЕВ номер 
172278 виданий Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 19.06.2007) набула повноваження 27.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
набуто повноваження - до наступних рiчних зборiв товариства, iншi по-
сади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - протягом останнiх п'яти 
рокiв не працювала. Рiшення прийнято акцiонером Протокол загальних 
зборiв ПрАТ № 1 вiд 27.04.2018 року. Афiлiйованою особою акцiонерного 
товариства не являється. Член Наглядової ради Степаниця Сергiй 
Iванович - незалежний директор (паспорт: серiя ЕА номер 346064 вида-
ний Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 12.11.1997) 
набула повноваження 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який набуто повноваження - до на-
ступних рiчних зборiв товариства, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - 01.01.2013р. - по даний час - ПАТ «Кiровоградгранiт», 
начальник вiддiлу збуту. Рiшення прийнято акцiонером Протокол загаль-
них зборiв ПрАТ № 1 вiд 27.04.2018 року. Афiлiйованою особою 
акцiонерного товариства не являється. Повноваження Голова Ревiзiйної 
комiсiї Чухряєв Олександр Вiкторович - фiзична особа (паспорт: серiя ЕВ 
номер 351776 виданий Кiровським РВ у м. Кiровоградi УДМС України в 
Кiровоградськiй областi 20.11.2013) припинено 27.04.2018 р.(дата вчи-
нення дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - з 23.06.2017 року по 27.04.2018 року. 
Рiшення прийнято Протокол загальних зборiв ПрАТ № 1 вiд 
27.04.2018 року. Чухряєв Олександр Вiкторович не є афiлiйованою осо-
бою товариства. Функцiю Ревiзiйної комiсiї виконуватиме незалежний 
аудитор. Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Сколотяна Ольга 
Василiвна - фiзична особа (паспорт: серiя ЕА номер 972987 виданий 
Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 04.10.2002) при-
пинено 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 23.06.2017 року 
по 27.04.2018 року. Рiшення прийнято Протокол загальних зборiв 
ПрАТ № 1 вiд 27.04.2018 року. Сколотяна Ольга Василiвна не є 
афiлiйованою особою товариства. Функцiю Ревiзiйної комiсiї виконувати-
ме незалежний аудитор. Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Ромаши-
на Юлiя Сергiївна - фiзична особа. (паспорт: серiя ЕВ номер 407730 ви-
даний Ленiнським РС у м. Кiровоградi УДМС України в Кiровоградськiй 
областi 27.04.2016) припинено 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - з 23.06.2017 року по 27.04.2018 року. Рiшення прийнято Прото-
кол загальних зборiв ПрАТ № 1 вiд 27.04.2018 року. Ромашина Юлiя 
Сергiївна не є афiлiйованою особою товариства. Функцiю Ревiзiйної 
комiсiї виконуватиме незалежний аудитор.

2. - дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинiв - 27.04.2018 року, - найменування уповноважено-
го органу, що його прийняв- рiчнi загальнi збори акцiонерiв 
ПрАТ «Кiровоградський комбiнат по випуску продовольчих товарiв»: 
-вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - По-
передньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчи-
нятися Товариством у ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi 
в перiод з дати прийняття рiшення до проведення наступних рiчних за-
гальних зборiв акцiонерiв, наступного характеру: - кредитнi та депозитнi 
угоди, або змiни до них; - угоди (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням 
виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством 
або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, 
iпотеки, поруки тощо); - угоди щодо розпорядження нерухомiстю (при-
дбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в 
оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, стра-
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хування); - угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, 
так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, 
продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в 
оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, стра-
хування); - договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та до-
повнення до них та пов'язанi з ними угоди; - цивiльно-правовi угоди щодо 
придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших 
суб'єктах господарювання; - угоди будiвельного пiдряду; - лiзингу; - угоди 
щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; - 
угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; - угоди на про-
ведення ремонтно-будiвельних робiт. - гранична сукупнiсть вартостi 
правочинiв - Визначити сукупну граничну вартiсть значних правочинiв у 
розмiрi 5 (п'ять) мiльйонiв гривень; - вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5433,0 тис грн.; - спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 92,03020%;  - 
Загальна кiлькiсть акцiонерiв, включених до перелiку акцiонерiв, якi  
мають право на участь у загальних зборах - 101 акцiонер, якi володiють 
89  978 800 простими iменними акцiями. Загальна кiлькiсть акцiонерiв, 

якi мають голосуючi акцiї у Товариствi - 3 акцiонери, що спiльно володiють 
89 528 840 голосами. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв 
голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних 
зборах - 1 акцiонер, що володiє 89 527 880 голосами, що складає 
99,  9989 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства, що  
мають голосуючi акцiї. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за»  - 89 527 880 голосiв, що складає 100% голосiв присутнiх на зборах 
голосуючих акцiонерiв та 99, 9989 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
акцiонерiв в Товариствi, якi мають голосуючi акцiї; «Проти» - 0 голосiв, 
що складає 0 % ; «Утрималися» - 0 голосiв, що складає 0%, не брали 
участь у голосуваннi - 0, що складає 0 %, за бюлетенями, визнаними 
недiйсними 0, що складає 0 %. 

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ____________ Савенко Iгорь Вiкторович

М.П.

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

«ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ»
2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

00219632

3. Місцезнаходження емітента 01133 м.Київ бул. Лесi Українки, 34
4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

+380442855033, +380442850916

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

himnaftomash@emitent.net.ua

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

http://www.himmash.kiev.ua/

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Голова Наглядової ради Керстинюк Андрiй Петрович 

(паспорт: серiя ВА номер 670491 виданий Ленiнським РВ УМВС України 
у мiстi Донецьку 16.05.1997) припинено 28.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
28.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - 1 рiк. Змiни в персональному складi посадових осiб 
Товариства викликанi вимогами Закону України «Про акцiонернi товари-
ства». Рiшення прийнято на рiчних загальних зборах акцiонерiв, що 
вiдбулись 28.04.2018 р. (Протокол № 1/2018) Повноваження Члена На-
глядової ради Заблуда Iрина Iванiвна (паспорт: серiя ВА номер 771348 
виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 
01.07.1997) припинено 28.04.2018 р.(дата вчинення дiї 28.04.2018) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - 1 рiк . Змiни в персональному складi посадових осiб Товариства 
викликанi вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства». 
Рiшення прийнято на рiчних загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 
28.04.2018 р. (Протокол № 1/2018). Голова Наглядової ради Рибчин-
ський Андрiй Миколайович (паспорт: серiя СМ номер 136728 виданий 
виданий ЦСВМ України в Київськiй обл. 14.09.1999) обрано 28.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 28.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Член є пред-
ставником акцiонера ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ 
«СПIЛЬНI IНВЕСТИЦIЙНI ПРОЕКТИ». Cтрок, на який призначено особу 
3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв з 25.08.2010р. 
по 28.01.2011р.- охоронець ВАТ «Суха балка» з 26.09.2013р. по 
28.05.2014р.- помiчник Голови Правлiння з питань безпеки ПрАТ «Метал 
Юнiон». Змiни в персональному складi посадових осiб Товариства 
викликанi вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства». 
Рiшення прийнято на рiчних загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 

28.04.2018 р. (Протокол № 1/2018). Повноваження Член Наглядової 
ради Щербаков Вiталiй Олегович (паспорт: серiя СТ номер 186975 ви-
даний Бiлоцеркiвським МВМ №2 ГУ МВС України в Київськiй областi 
11.08.2010) припинено 28.04.2018 р.(дата вчинення дiї 28.04.2018) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято на рiчних загальних зборах акцiонерiв, 
що вiдбулись 28.04.2018 р. (Протокол № 1/2018). Повноваження Член 
Наглядової ради Морозова Лариса Васильевна (паспорт: серiя ВВ но-
мер 012888 виданий Ворошиловским РВ УМВС України в м.Донецьку 
20.10.1997) припинено 28.04.2018 р.(дата вчинення дiї 28.04.2018) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято на рiчних загальних зборах акцiонерiв, 
що вiдбулись 28.04.2018 р. (Протокол № 1/2018). Повноваження Член 
Наглядової ради Рибчинський Андрiй Миколайович (паспорт: серiя СМ 
номер 136728 виданий виданий ЦСВМ України в Київськiй обл. 
14.09.1999) припинено 28.04.2018 р.(дата вчинення дiї 28.04.2018) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято на рiчних загальних зборах акцiонерiв, 
що вiдбулись 28.04.2018 р. (Протокол № 1/2018). Член Наглядової ради 
Усенко Вадим Васильович (паспорт: серiя СН номер 435195 виданий 
виданий Московським РУГУ МВС України в мiстi Києвi 27.03.1997) об-
рано 28.04.2018 р.(дата вчинення дiї 28.04.2018) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який обрано особу - 3 рiк, iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв - з 01.02.2013 р .по 27.06.2013р. - iнспектор 
охорони ТОВ «СКАТ ПКБ» з 01.07.2013 року по 30.05.2014р. - iнспектор 
охорони ТОВ «СКАТ», з 01.04.2015 року по 28.08.2015р- консультант 
ТОВ «Елеганс Україна. Змiни в персональному складi посадових осiб 
Товариства викликанi вимогами Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» Рiшення прийнято на рiчних загальних зборах акцiонерiв, що 
вiдбулись 28.04.2018 р. (Протокол № 1/2018). Кандидат є представни-
ком акцiонера ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «СПIЛЬНI 
IНВЕСТИЦIЙНI ПРОЕКТИ».

Кандидат не є незалежним директором.
Член Наглядової ради Пашковський Дмитро Володимирович (пас-

порт: серiя номер 001456929 виданий 8027 24.01.2018) обрано 
28.04.2018 р.(дата вчинення дiї 28.04.2018) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв - з 26.10.2010р. по нинiшнiй час адвокат.
ТОВ  «Юридична компанiя «ПАРТНЕРС». Рiшення прийнято на рiчних 
загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 28.04.2018 р. (Протокол 
№ 1/2018). Кандидат є представником акцiонера ТОВ «КОМПАНIЯ З 
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «СПIЛЬНI IНВЕСТИЦIЙНI ПРОЕКТИ».

Кандидат не є незалежним директором.
3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. 

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ______ Хорошевський Андрiй Юрiйович

29.04.2018р

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ»
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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 АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «АГРОФIРМА «ТРОЯНДА»

2. Код за ЄДРПОУ: 03359658
3. Місцезнаходження: 04123 м. Київ, вул. Осиповського, 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс: +380 (44) 430-14-30,  

+380 (44) 430-14-30
5. Електронна поштова адреса: evgen@troianda.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: https://www.troianda.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення 

про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради 
Федоришиної Людмили Микитівни (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано). Підстава такого рішення - рішення загальних збо-
рів акціонерів від 26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета 
акцій емітента, які належать особі - 0,000001%. Строк, протягом яко-
го перебувала на посаді, - з 01.05.2016 р. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення 
про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради 
Погрібного Валерія Олександровича (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано). Підстава такого рішення - рішення загальних збо-
рів акціонерів від 26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета 
акцій емітента, які належать особі - 0,0%. Строк, протягом якого пе-
ребував на посаді, - з 01.05.2016 р. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення 
про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради 
Мадана Олександра Васильовича (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано). Підстава такого рішення - рішення загальних збо-
рів акціонерів від 26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета 
акцій емітента, які належать особі - 0,000036%. Строк, протягом яко-
го перебував на посаді, - з 01.05.2016 р. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення 
обрати на посаду члена Наглядової ради акіонера Товариства Федо-
ришину Людмилу Микитівну (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акці-
онерів від 26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета акцій 
емітента, які належать особі - 0,000001%. Строк, на який обрано, - на 
три роки. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх 
п'ятих років, - головний бухгалтер, пенсіонер. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення 
обрати на посаду члена Наглядової ради Товариства представника 
акціонера -ТОВ «ІНТЕР ІНВЕСТ» Погрібного Валерія Олександрови-
ча (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого 
рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 (Про-
токол № 26/04/18). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі 
- 0,0%. Строк, на який обрано, - на три роки. Інші посади, які обій-
мала обрана особа протягом останніх п'ятих років, - генеральний 
директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення 
обрати на посаду члена Наглядової ради акціонера Товариства Оде-
рій Олену Миколаївну (згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціоне-
рів від 26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета акцій 
емітента, які належать особі - 0,000001%. Строк, на який обрано, - на 
три роки. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх 
п'ятих років, - бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення 
про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Харлапіна 

Дмитра Євгеновича (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів 
від 26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета акцій емітента, 
які належать особі - 0,000004%. Строк, протягом якого перебував на 
посаді, - з 18.06.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення 
про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Міщенка Юрія 
Петровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Під-
става такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 
26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета акцій емітента, які 
належать особі - 0,000047%. Строк, протягом якого перебував на по-
саді, - з 18.06.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення 
про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Шинкарчук На-
талі Василівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 
Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 
26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета акцій емітента, які 
належать особі - 0,000001%. Строк, протягом якого перебувала на 
посаді, - з 18.06.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення 
обрати на посаду члена Ревізійної комісії Товариства Харлапіна 
Дмитра Євгеновича (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів 
від 26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета акцій емітента, 
які належать особі - 0,000004%. Строк, на який обрано, - на три роки. 
Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'ятих ро-
ків, - директор, брокер. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення 
обрати на посаду члена Ревізійної комісії Товариства Міщенко Юрія 
Петровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Під-
става такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 
26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета акцій емітента, які 
належать особі - 0,000047%. Строк, на який обрано, - на три роки. 
Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'ятих ро-
ків, - озеленювач. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення 
обрати на посаду члена Ревізійної комісії Товариства Шинкарчук На-
талю Василівну(згоди на розкриття паспортних даних не надано). 
Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 
26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета акцій емітента, які 
належать особі - 0,000001%. Строк, на який обрано, - на три роки. 
Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'ятих ро-
ків, - головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.

Членами Наглядової ради 26.04.2018 р. прийнято рішення обра-
ти на посаду Голови Наглядової ради Товариства Федоришину Люд-
милу Микитівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 
Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради від 26.04.2018. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,000001%. Строк, 
на який обрано, - на три роки. Інші посади, які обіймала обрана осо-
ба протягом останніх п'ятих років, - головний бухгалтер, пенсіонер. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Членами Ревізійної комісії 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати 
на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства Харлапіна Дмитра 
Євгеновича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Під-
става такого рішення - рішення Ревізійної комісії від 26.04.2018. Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,000004%. Строк, на 
який обрано, - на три роки. Інші посади, які обіймала обрана особа 
протягом останніх п'ятих років, - директор, брокер. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає.

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Директор          Обрiзкiв Р. Л.  27.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРОФIРМА «ТРОЯНДА»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне Акцiонерне Товариство 

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

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

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

II. Текст повідомлення
26 квiтня 2018 року одноосiбним Рiшенням акцiонера 

PKO Bank Polski SA №01/2018 припинено повноваження членiв Спосте-
режної Ради Банку:

Папєрскi Якуба - Заступника Голови Правлiння PKO Bank Polski SA - 
Голови Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК». Часткою в статутному 
капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з 
корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової 
дiяльностi не має. Членом Спостережної Ради переобраний 27.04.2017 р. 
Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.

Щесьняка Марека - Заступника Голови Правлiння  
PKO Bank Hipoteczny SA - Заступника Голови Спостережної Ради 
ПАТ «КРЕДОБАНК». Часткою в статутному капiталi Банку не володiє. 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи 
злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Членом 
Спостережної Ради переобраний 27.04.2017 р. Дозвiл на розкриття пер-
сональних даних вiдсутнiй.

Крачковського Макса - Заступника Голови Правлiння  
PKO Bank Polski SA - члена Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК». 
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi 
за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господар-
ської, службової дiяльностi не має. Членом Спостережної Ради обраний 
27.04.2017 р. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.

Косьмiцку Магдалену - заступника директора департаменту  
PKO Bank Polski SA - Члена Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК». 
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi 
за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господар-
ської, службової дiяльностi не має. Членом Спостережної Ради переоб-
рана 27.04.2017 р. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.

Мош Марцiна - директора Бюро операцiй з капiталом PKO Bank 
Polski SA - з посади Члена Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК». 
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi 
за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господар-
ської, службової дiяльностi не має. Членом Спостережної Ради переоб-
раний 27.04.2017 р. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.

Чухрай Наталiю Iванiвну - проректора з наукової роботи НУ «Львiвська 
полiтехнiка» - з посади Члена Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК». 
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi 
за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господар-
ської, службової дiяльностi не має. Членом Спостережної Ради переоб-
рана 27.04.2017 р. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.

Кльобу Лева Гнатовича - доцента НУ «Львiвська Полiтехнiка» - з по-
сади Члена Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК». Часткою в статут-
ному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, 
вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, служ-
бової дiяльностi не має. Членом Спостережної Ради переобраний 
27.04.2017 р. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.

26 квiтня 2018 року одноосiбним Рiшенням акцiонера PKO Bank 
Polski SA №01/2018 обрано на строк до наступних Рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «КРЕДОБАНК» Членом Спостережної Ради:

Папєрскi Якуба - Заступника Голови Правлiння PKO Bank Polski SA. 
Внесений за пропозицiєю Польського акцiонерного банку «Загальна 
ощадна каса» (PKO BP SA) як його представник. Стаж роботи протягом 
останнiх 5 рокiв: Польський акцiонерний банк «Загальна ощадна каса» 
(PKO BP SA) на посадi Заступника Голови Правлiння. Часткою в статут-

ному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, 
вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, служ-
бової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних 
вiдсутнiй.

Щесьняка Марека - Заступника Голови Правлiння  
PKO Bank Hipoteczny SA. Внесений за пропозицiєю Польського 
акцiонерного банку «Загальна ощадна каса» (PKO BP SA) як його пред-
ставник. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв:березень 2012 р. – бе-
резень 2015р. – ПАТ «КРЕДОБАНК», Заступник Голови Правлiння, з 
сiчня 2014р. за сумiсництвом, а з березня 2015р. на основному мiсцi 
працi – Директор Департаменту Польський акцiонерний банк «Загальна 
ощадна каса» (PKO BP SA); З 01.05.2015 - Заступник Голови Правлiння, 
АТ «РКО Iпотечний Банк». Часткою в статутному капiталi Банку не 
володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 
мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. 
Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.

Крачковського Макса - Заступника Голови Правлiння  
PKO Bank Polski SA. Внесений за пропозицiєю Польського акцiонерного 
банку «Загальна ощадна каса» (PKO BP SA) як його представник. Стаж 
роботи протягом останнiх 5 рокiв: Депутат Сейму Республiки Польща V, 
VI, VII, VIII скликання, Заступник голови Комiсiї економiки та розвитку 
Сейму РП з 2015 р., Голова Комiсiї економiки Сейму РП у 2005-2007 рр., 
член Законодавчої комiсiї Сейму РП, Голова Постiйної пiдкомiсiї 
Конституцiйного трибуналу. Часткою в статутному капiталi Банку не 
володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 
мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. 
Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.

Мош Марцiна - директора Бюро операцiй з капiталом  
PKO Bank Polski SA. Внесений за пропозицiєю Польського акцiонерного 
банку «Загальна ощадна каса» (PKO BP SA) як його представник. Стаж 
роботи протягом останнiх 5 рокiв: Група фiнансових iнституцiй (FIG), 
Barclays, заступник директора; Група фiнансових iнституцiй ABN AMRO, 
Директор Бюро операцiй з капiталом у PKO BP SA. Часткою в статутно-
му капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi 
з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової 
дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.

Косьмiцку Магдалену - заступника директора департаменту  
PKO Bank Polski SA. Внесена за пропозицiєю Польського акцiонерного 
банку «Загальна ощадна каса» (PKO BP SA) як його представник. Стаж 
роботи протягом останнiх 5 рокiв: Польський акцiонерний банк «Загаль-
на ощадна каса» (PKO BP SA) на посадi Заступника Директора Депар-
таменту планування i контролiнгу. Часткою в статутному капiталi Банку 
не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 
мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. 
Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.

Чухрай Наталiю Iванiвну - проректора НУ «Львiвська Полiтехнiка». 
Внесена за пропозицiєю Польського акцiонерного банку «Загальна 
ощадна каса» (PKO BP SA) як незалежний член Спостережної Ради. 
Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: Нацiональний унiверситет 
«Львiвська полiтехнiка» на посадах завiдувача кафедри менеджменту 
органiзацiй (2008-2014), проректора з наукової роботи (з 26.12.2014 до 
тепер). Часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 
господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персо-
нальних даних вiдсутнiй.

Кльобу Лева Гнатовича - доцента НУ «Львiвська Полiтехнiка» . Вне-
сений за пропозицiєю Польського акцiонерного банку «Загальна ощад-
на каса» (PKO BP SA) як незалежний член Спостережної Ради. Стаж 
роботи протягом останнiх 5 рокiв: з вересня 2010 р. працює у 
Нацiональному унiверситетi «Львiвська полiтехнiка» Iнститут 
пiдприємництва та перспективних технологiй, доцент кафедри фiнансiв, 
облiку та аналiзу. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Непо-
гашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини 
у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття 
персональних даних вiдсутнiй.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.
2. Найменування посади Шатковскi Гжегож
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «КРЕДОБАНК»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 

«Київметробуд»
2. Код за ЄДРПОУ 01387432
3. Місцезнаходження 01601 м. Київ, вул. Прорізна, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044)279-41-89
5. Електронна поштова адреса corp.viddil@metrobud.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.metrobud.kiev.ua

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

II. Текст повідомлення
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «Київметробуд» (протокол №10 від 24.04.2018р.) прийнято рі-
шення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Голови наглядової ради Кияшко Сергій Ми-
колайович (посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних 
даних). Рішення було прийняте в зв’язку з закінченням 26.04.2018р. термі-
ну повноважень наглядової ради та необхідністю обрання нового складу 
наглядової ради; не володіє часткою у статутному капіталі емітента; обі-
ймав посаду члена наглядової ради з 27.04.2016р.та голови наглядової 
ради з 28.04.2016р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має;

- припинено повноваження Члена наглядової ради Токарев Олег Мико-
лайович (посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних 
даних). Рішення було прийняте в зв’язку з закінченням 26.04.2018р. термі-
ну повноважень наглядової ради та необхідністю обрання нового складу 
наглядової ради; обіймав дану посаду з 21.05.2009р.; володіє 737 акціями, 
що складає 0,0184% статутного капіталу емітента; непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження Члена наглядової ради Петренко Олена 
Володимирівна (посадова особа не надавала згоду на розкриття персо-
нальних даних). Рішення було прийняте в зв’язку з закінченням 
26.04.2018р. терміну повноважень наглядової ради та необхідністю об-
рання нового складу наглядової ради; обіймала дану посаду з 14.07.2010р.; 
не володіє часткою у статутному капіталі емітента; непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження Незалежного директора Третяк Юрій Івано-
вич (посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних да-
них). Рішення було прийняте в зв’язку з закінченням 26.04.2018р. терміну 
повноважень наглядової ради та необхідністю обрання нового складу на-
глядової ради; обіймав дану посаду з 26.04.2017р.; не володіє часткою у 
статутному капіталі емітента; непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має;

- припинено повноваження Незалежного директора Билiцький Микола 
Анатолійович (посадова особа не надавала згоду на розкриття персо-
нальних даних). Рішення було прийняте в зв’язку з закінченням 
26.04.2018р. терміну повноважень наглядової ради та необхідністю об-
рання нового складу наглядової ради; обіймав дану посаду з 26.04.2017р.; 
не володіє часткою у статутному капіталі емітента; непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження Голови ревізійної комісії Бризгаліна Єлиза-
вета Віталіївна (посадова особа не надавала згоду на розкриття персо-
нальних даних). Рішення було прийняте в зв’язку з закінченням 
26.04.2018р. терміну повноважень ревізійної комісії; обіймала посаду чле-
на ревізійної комісії з 29.02.2008р. та голови ревізійної комісії з 23.04.2015р.; 

володіє 8 акціями, що складає 0,0002% статутного капіталу емітента; не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження Члена ревізійної комісії Кошкін Микола Іва-
нович (посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних да-
них). Рішення було прийняте в зв’язку з закінченням 26.04.2018р. терміну 
повноважень ревізійної комісії; обіймав дану посаду з 24.04.2014р.; не во-
лодіє часткою у статутному капіталі емітента; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження Члена ревізійної комісії Сета Людмила Ми-
колаївна (посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних 
даних). Рішення було прийняте в зв’язку з закінченням 26.04.2018р. термі-
ну повноважень ревізійної комісії; обіймала дану посаду з 24.04.2014р.; 
володіє 361 акціями, що складає 0,009% статутного капіталу емітента; не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду Члена наглядової ради Кияшко Сергій Миколайович 
(посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних). Є 
представником акціонера юридичної особи «T&A INDUSTRIES LTD», яка 
володіє 335159 акцій, що складає 8,37% статутного капіталу емітента.  
Кияшко С.М. не володіє часткою у статутному капіталі емітента; особу 
призначено строком на три роки; протягом останніх п’яти років займав по-
саду директора з маркетингу ПАТ «Київметробуд», місцезнаходження: 
м. Київ, вул. Прорізна, 8; непогашених судимостей за корисливі та посадо-
ві злочини не має. 25.04.2018р. наглядовою радою ПАТ «Київметробуд» 
(протокол №1 від 25.04.2018р.) прийнято рішення обрати Головою нагля-
дової ради товариства Кияшка Сергія Миколайовича;

- обрано на посаду Члена наглядової ради Токарев Олег Миколайович 
(посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних). 
Володіє 737 акціями, що складає 0,0184% статутного капіталу емітента; 
особу призначено строком на три роки; протягом останніх п’яти років за-
ймав посаду директора фінансового ПАТ «Київметробуд», місцезнахо-
дження: м.Київ, вул. Прорізна, 8; непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має;

- обрано на посаду Члена наглядової ради Лобода Олексій Анатолійо-
вич (посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних да-
них). Є представником акціонера юридичної особи «Vantaris LTD», яка 
володіє 911510 акцій, що складає 22,77% статутного капіталу емітента. 
Лобода О.А. не володіє часткою у статутному капіталі емітента; особу 
призначено строком на три роки; протягом останніх п’яти років займав по-
саду начальник юридичного управління ПАТ «Київметробуд», місцезнахо-
дження: м.Київ, вул. Прорізна, 8; непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має;

- обрано на посаду Незалежного директора Третяк Юрій Іванович (по-
садова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних). Не 
володіє часткою у статутному капіталі емітента; особу призначено стро-
ком на три роки; протягом останніх п’яти років займав посаду виконавчий 
директор ВСГО «Асоцiацiя агенцій регіонального розвитку України», 
місцезнаходження: м. Київ, бульвар Дружби Народiв, 22/21; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду Члена наглядової ради – Незалежного директора 
Кириченко Володимир Валерійович (посадова особа не надавала згоду 
на розкриття персональних даних). Не володіє часткою у статутному 
капiталi емітента; особу призначено строком на три роки; стаж роботи 
протягом останніх п’яти відсутній; 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
В.о Генерального 
директора 

__________________
(підпис) 

Токарев Олег 
Миколайович 

М. П. 25.04.2018р. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕТРОБУД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«АЛЬЯНС». 2. Код за ЄДРПОУ: 32495221. 3. Місцезнаходження: 49083 
м. Дніпро, вул. Собінова, б. 1. 4. Міжміський код, телефон та факс:  
056, 372-30-10. 5. Електронна поштова адреса: voloshinao@skaliance.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: www.skaliance.com.ua. 7. Вид особливої 
інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів

Текст повідомлення. 26.04.2018 р. загальними зборами акціонерів Това-
риства прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів. Граничні суми значних правочинів, що можуть вчинятися Товари-
ством протягом одного року (до 25 квітня 2019 року): Предмет правочину - 
граничні суми правочину, тис. грн. Страховий платіж за договором страхуван-
ня або перестрахування - платіж, що не перевищує 383 417 тис. грн. 
Укладання договору придбання або продажу цінних паперів- загальна сума 
правочину не більше 383 417 тис. грн. Придбання або реалізація рухомого чи 
нерухомого майна, інших - загальна сума правочину не більше 383 417 тис. грн. 
Кількість голосуючих акцій - 364000, кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах - 364000, кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» прийняття рішення - 364000, проти - немає. 

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Голова Правління Шрайбман О.Ю. 27.04.2018
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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 АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БОРТНИЦЬКИЙ ДОСЛIДНО-
МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 21618158
3. Місцезнаходження: 02088 м. Київ, вул. Євгена Харченко, 64
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 561-25-70, (044) 561-25-45
5. Електронна поштова адреса: tik@industrialinnovationgroup.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://bdmz.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного 
правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, які можуть 
вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення  
(з 27  квітня 2018 року по 27 квітня 2019 року) граничною сукупною вартіс-
тю 200  000 000 (двісті мільйонів) гривень, в тому числі:

договори купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування 
нерухомого майна, включаючи земельні ділянки, акції, частки в статутному 
капіталі, паїв, корпоративних прав, гранична вартість яких за одним право-
чином не перевищує (менше або дорівнює) 10 000 000 (десять мільйонів) 
гривень;

договори гарантії, поруки на граничну суму, що не перевищує (менше або 
дорівнює) за одним правочином 10 000 000 (десять мільйонів) гривень;

договори застави, іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем, 
іпотекодавцем, чи майновим поручителем і гранична вартість предмета за-
стави, іпотеки, майнової поруки за одним правочином не перевищує (мен-
ше або дорівнює) 10 000 000 (десять мільйонів) гривень;

договори оренди (найму), суборенди майна, балансова вартість якого по 
одному правочину не перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень;

договори позики (кредиту) на суму, що не перевищує (менше або до-
рівнює) за одним правочином 10 000 000 (десять мільйонів) гривень;

інші договори щодо надання (отримання) послуг ринкова вартість по-
слуг, що є предметом одного правочину не перевищує 10 000 000 (десять 
мільйонів) гривень.

Гранична сукупна вартість правочинів - 200 000 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 6 204 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 
3223,7266%. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 7 056 000 шт., кількість голосую-
чих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах -  
4 905 463 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий-
няття рішення - 4 905 463 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти» прийняття рішення - 0 шт.

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

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

2. Генеральний директор Павловський Є.В.  30.04.2018

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛIТПРИЛАД»

2. Код за ЄДРПОУ: 14311181
3. Місцезнаходження: 03067 м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-08-74, (044) 458-20-52
5. Електронна поштова адреса: reception@analitpribor.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://analitpribor.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством протя-
гом року до 26 квітня 2019 року (включно) наступних значних правочинів, 
граничною сукупною вартістю 1 810 000 000 (один мільярд вісімсот десять 
мільйонів) гривень, а саме: 

правочини, які направлені на отримання Товариством грошових коштів 
(договори позики, кредитні договори тощо), правочини щодо забезпечення 
виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (до-
говори застави, поруки, іпотеки тощо) граничною сукупною вартістю до  
900 000 000 (дев'ятсот мільйонів) гривень;

правочини щодо розпорядження (відчуження) майном (коштами) Това-
риства, а також укладення договорів купівлі-продажу майна та договорів 

про надання послуг (виконання робіт), поставки товарів граничною сукуп-
ною вартістю до 900 000 000 (дев'ятсот мільйонів) гривень;

правочини щодо передачі майна в оплатне тимчасове користування 
(найм, оренду) граничною сукупною вартістю до 10 000 000 (десять мільйо-
нів) гривень. 

Уповноважити Генерального директора Товариства протягом одно-
го року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні 
дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства зазначених правочинів 
з правом передоручення за умови одержання дозволу від Наглядової ради 
Товариства, з визначенням інших умов таких правочинів на власний роз-
суд.

Гранична сукупна вартість правочинів - 1 810 000 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 871 156 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 
207,7699%. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 80 696 шт., кількість голосуючих 
акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 76 035 шт., кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення -  
75 459 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий-
няття рішення - 483 шт.

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

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

2. Генеральний директор          Мушинський В.В.  30.04.2018

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛIТПРИЛАД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (для 
опублікування)

І. Загальні відомості ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНИЙ ЗАВОД «ЧЕРНIГIВСЬКА 
ГОРIЛКА» Код за ЄДРПОУ 31597869 Місцезнаходження 14005, 
м. Чернiгiв, вул. Котляревського, 38 код тел/ф (0462)777-899 Електро-
нна адреса office@vodka.cn.ua Адреса в Інтернет для розкриття 
31597869.smida.gov.ua Вид особливої інформації Відомості про прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів

ІІ. Текст повідомлення. Дата прийняття рішення 27.04.2018 Орган, 
що прийняв рішення – загальні збори акціонерів (рiчнi) (далі -Збори). 
Збори акцiонерiв вирiшили: затвердити рiшення про попереднє надан-
ня згоди на вчинення значних правочинiв щодо договорiв на поставку 
спирту, на поставку алкогольних (безалкогольних) напоїв, та вчинення 

iнших правочинiв, пов’язаних з продажем, поставкою або передачею у 
власнiсть за плату iншим чином алкогольних (безалкогольних) напоїв 
на суму, яка не перевищує 24683000,00 грн., якi можуть укладатися 
ПрАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНIГIВСЬКА ГОРIЛКА» по 30.04.2019 включно. Гра-
нична сукупнiсть вартостi правочинiв - 24683 тис. грн. Вартiсть активiв 
емітента на 31.12.2017 - 49366 тис. грн., спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв - 50 %. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй - 14616 шт., загальна кiлькiсть акцiй - 18000, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у зборах - 
13616 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прий-
няття рiшення - 13616 шт. (100% вiд голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у зборах, що складає 93,16% вiд загальної кiлькостi голосую-
чих акцiй; 75,64% вiд загальної кiлькостi акцiй), «проти» - 0 акцiй (0%)

ІІІ. Підтверджую достовірність інформації Голова Правлiння 
Базалiнський I В. 01.05.18

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНИЙ ЗАВОД «ЧЕРНIГIВСЬКА ГОРIЛКА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ 
ХЛIБОКОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00381381
3. Місцезнаходження 53207 Нiкополь Першотравнева 22/1
4. Міжміський код, телефон та факс 0566 691-660 0566 680-180
5. Електронна поштова адреса office@nhk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації
7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
На пiдставi п. 1 ст. 53 ЗУ «Про акцiонернi товариства», в зв'язку з 

закiнченням строку повноважень, припинено повноваження голови Нагля-
дової ради(незалежний директор) Моршинiна Євгена Вiкторовича, пiдстава: 
Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» 
№ 1 вiд 27.04.2018 року.Моршинiн Є.В.перебував на посадi голови Нагля-
дової Ради (незалежний директор) з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. (пере-
бував на посадi один рiк) Часткою в статутному капiталi ПрАТ «Нiкопольський 
хлiбокомбiнат» не володiє. Непогашенi судимостi за корисловi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа не надає згоди на розголошення паспорт-
них даних.

На пiдставi п. 1 ст. 53 ЗУ «Про акцiонернi товариства», в зв'язку з 
закiнченням строку повноважень, припинено повноваження члена Нагля-
дової ради(незалежний директор) Суконкина Сергiя Анатолiйовича, 
пiдстава: Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Нiкопольський 
хлiбокомбiнат» № 1 вiд 27.04.2018 року Суконкин С.А. перебував на посадi 
члена Наглядової Ради (незалежний директор) з 28.04.2017 р. по 
27.04.2018 р. (перебував на посадi один рiк) Часткою в статутному капiталi 
ПрАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» не володiє. Непогашенi судимостi за 
корисловi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надає згоди на 

розголошення паспортних даних.
На пiдставi п. 1 ст. 53 ЗУ «Про акцiонернi товариства» , в звязку з 

закiнченням строку повноважень, припинено повноваження члена Нагля-
дової ради Борисенко Дмитра Вiкторовича, пiдстава: Рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв ПрАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» № 1 вiд 
27.04.2018 року.Борисенко Д.В. перебував на посадi члена Наглядової 
Ради з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. (перебував на посадi один рiк) Частка 
в статутному капiталi ПрАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» становить 
9.99%, номiнальна вартiсть 499 500.00 грн.. Непогашенi судимостi за 
корисловi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надає згоди на 
розголошення паспортних даних

На пiдставi п. 1 ст. 53 ЗУ «Про акцiонернi товариства», в зв'язку з 
закiнченням строку повноважень ,припинено повноваження члена Нагля-
дової ради Кропова Андрiя Вiкторовича, пiдстава: Рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв ПрАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» № 1 вiд 
27.04.2018 року Кропов А.В. перебував на посадi члена Наглядової Ради з 
28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. (перебував на посадi один рiк) Частка в ста-
тутному капiталi ПрАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» становить 
6.903180 %, номiнальною вартiстю 345159.00 грн.. Непогашенi судимостi 
за корисловi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надає згоди 
на розголошення паспортних даних

На пiдставi п. 1 ст. 53 ЗУ «Про акцiонернi товариства», в зв'язку з 
закiнченням строку повноважень, припинено повноваження члена Нагля-
дової ради Борисенко Антона Олександровича, пiдстава: Рiшення загаль-
них зборiв акцiонерiв ПрАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» № 1 вiд 
27.04.2018 року, Борисенко А.О. перебував на посадi члена Наглядової 
Ради з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. (перебував на посадi один рiк) Частка 
в статутному капiталi ПрАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» становить 
6.903180 %, номiнальна вартiсть 345159.00 грн.. Непогашенi судимостi за 
корисловi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надає згоди на 
розголошення паспортних даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Рудовський Юрiй Борисович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.27
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 
товариство "Нiкопольський 
хлiбокомбiнат"

2. Код за ЄДРПОУ 00381381
3. Місцезнаходження 53207 Нiкополь Першотрав-

нева 22/1
4. Міжміський код, телефон та факс 0566 691-660 0566 680-180
5. Електронна поштова адреса office@nhk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Обрано членом Наглядової ради Моршинiна Євгена Вiкторовича , 

пiдстава: Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Нiкопольський 
хлiбокомбiнат» № 1 вiд 27.04.2018 року, строком на три роки. Моршинiн 
Євген Вiкторович займав посаду з 07.09.2011 по теперiшнiй час займає по-
саду директора з правових питань та кадрового забезпечення за 
сумiсництвом на ТОВ «Хлiбозавод № 10» ; з 01.06.2012 по теперiшнiй час 
займає посаду директора з правових питань ТОВ «ДНIПРОМЛИН» . 
Моршинiн Євген Вiкторович є представником групи акцiонерiв Кропова 
Андрiя Вiкторовича , Борисенко Антона Олександровича, Борисенко Дми-
тра Вiкторовича, якi в сукупностi володiють iменними простими акцiями 
ПрАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» в кiлькостi 47 592 272 шт., що стано-
вить 23,8 % вiд статутного фонду Товариства. Часткою в статутному 
капiталi ПрАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» не володiє. Непогашенi 
судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Посадова особа не 
надає згоди на розголошення пасспортних даних.

Обрано членом Наглядової ради Суконкина Сергiя Анатолiйовича , 
пiдстава: Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Нiкопольський 
хлiбокомбiнат» № 1 вiд 27.04.2018 року, строком на три роки. Суконкин 

Сергiй Анатолiйович займав посаду водiя автотранспортного засобу служ-
би безпеки ТОВ «Ретал Днiпро» ; з 11.06.2013 по теперiшнiй час займає 
посаду iнспектора з безпеки вiддiлу зовнiшньої безпеки ТОВ «ДНIПРОМЛИН» 
одночасно Директор ТОВ «Iнiтiум 1» з 02.02.2015 р. Суконкин Сергiй 
Анатолiйович є представником групи акцiонерiв Кропова Андрiя Вiкторовича 
, Борисенко Антона Олександровича, Борисенко Дмитра Вiкторовича, якi в 
сукупностi володiють iменними простими акцiями ПрАТ «Нiкопольський 
хлiбокомбiнат» в кiлькостi 47 592 272 шт., що становить 23,8 % вiд статут-
ного фонду Товариства. Часткою в статутному капiталi ПрАТ «Нiкопольський 
хлiбокомбiнат» не володiє. Непогашенi судимостi за корисловi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа не надає згоди на розголошення пас-
спортних даних

Обрано членом Наглядової ради Борисенко Антона Олександровича , 
пiдстава: Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Нiкопольський 
хлiбокомбiнат» № 1 вiд 27.04.2018 року, строком на три роки. Борисенко 
Антон Олександрович займав посади ТОВ «ВСМПО Титан Україна»- юрис-
консульт, ТОВ Савсервiс Схiд» - юрисконсульт, ДП «Днiпрооптбакалiя» - 
провiдний юрисконсульт, на даний час займає посаду заступника директо-
ра з правових питань ТОВ «Днiпромлин» . Борисенко Антон Олександрович 
є представником групи акцiонерiв Кропова Андрiя Вiкторовича , Борисенко 
Антона Олександровича, Борисенко Дмитра Вiкторовича, якi в сукупностi 
володiють iменними простими акцiями ПрАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» 
в кiлькостi 47 592 272 шт., що становить 23,8 % вiд статутного фонду Това-
риства. Частка Борисенко Антона Олександровича в статутному капiталi 
ПрАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» становить 6,9% ( 1380636 шт.) за-
гальна номiнальна вартiсть акцiй 345159,00 грн.. Непогашенi судимостi за 
корисловi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надає згоди на 
розголошення пасспортних даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Рудовський Юрiй Борисович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.27
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ”
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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 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДIВI БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 37572263
3. Місцезнаходження 04070 м. Київ вул. Iгорiвська/

Набережно-Хрещатицька, 13/5(лiт.А)
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 393 73 20 (044) 393 73 27

5. Електронна поштова адреса bank@dvbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 27 вiд 

25.04.2018 р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень 
Бунецької Ольги Дмитрiвни (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но) на посадi Голови Спостережної ради на пiдставi закiнчення строку об-
рання. Зазначенiй посадовiй особi належить пакет акцiй у розмiрi 8,3% 
статутного капiталу Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. На посадi Голови Спостережної ради Бунецька О.Д. пере-
бувала з 07.08.2017 р. по 25.04.2018 р.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 27 вiд 
25.04.2018 р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень 
Статнiкова Дениса Давидовича (згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано) на посадi члена Спостережної ради на пiдставi закiнчення строку об-
рання. Зазначена посадова особа акцiями Банку не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Спо-
стережної ради Статнiков Д.Д. перебував з 07.08.2017 р. по 25.04.2018 р.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 27 вiд 
25.04.2018 р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень 
Шипiлової Олени Олексiївни (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но) на посадi члена Спостережної ради на пiдставi закiнчення строку обран-
ня. Зазначена посадова особа акцiями Банку не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Спо-
стережної ради Шипiлова О.О. перебувала з 07.08.2018 р. по 25.04.2018 р.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 27 вiд 
25.04.2018 р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень 
Пiдгаєцької Олени Юрiївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) 
на посадi члена Спостережної ради на пiдставi закiнчення строку обрання. 
Зазначена посадова особа акцiями Банку не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Спостережної 
ради Пiдгаєцька О.Ю. перебувала з 07.08.2017 р. по 25.04.2018 р.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 27 вiд 
25.04.2018 р.) прийнято рiшення про обрання акцiонера Бунецької Ольги 
Дмитрiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на посаду Голови 
Спостережної ради зi строком повноважень - до наступних чергових (рiчних) 
загальних зборiв акцiонерiв. Пiдставою для прийняття рiшення є перобрання 
особи до складу Спостережної ради. Бунецька О.Д. володiє пакетом акцiй у 
розмiрi 8,3% статутного капiталу Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала Бунецька О.Д. протягом 
останнiх п’яти рокiв: Голова Спостережної ради ПАТ «ДIВI БАНК», фахiвець 
вiддiлу продажу фiнансових продуктiв ПАТ «IНГ Банк Україна».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 27 вiд 
25.04.2018 р.) прийнято рiшення, згiдно з яким на посаду члена Спостереж-
ної ради Банку обрано незалежного директора Шипiлову Олену Олексiївну 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) зi строком повноважень 
- до наступних чергових (рiчних) Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдставою 
для прийняття рiшення є обрання нового складу Спостережної ради. 
Акцiями в статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала протягом 
останнiх п’яти рокiв: член Спостережної ради ПАТ «ДIВI БАНК», начальник 
вiддiлу мiжбанкiвських та казначейських операцiй ТОВ «Фiнростбанк».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 27 вiд 
25.04.2018 р.) прийнято рiшення, згiдно з яким на посаду члена Спостереж-
ної ради Банку обрано акцiонера Горбачевського Олександра Антоновича 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) зi строком повноважень - 
до наступних чергових (рiчних) Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдставою для 
прийняття рiшення є обрання нового складу Спостережної ради. Горбачев-
ський О.А. володiє пакетом акцiй у розмiрi 40,0% статутного капiталу Банку. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi 
обiймав Горбачевський О.А. протягом останнiх п’яти рокiв: член Спостереж-
ної ради ПАТ «ДIВI БАНК», радник Голови Правлiння ПАТ «ДIВI БАНК».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 27 вiд 
25.04.2018 р.) прийнято рiшення, згiдно з яким на посаду члена Спостереж-
ної ради Банку обрано незалежного директора Пiдгаєцьку Олену Юрiївну 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) зi строком повноважень - 
до наступних чергових (рiчних) Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдставою для 
прийняття рiшення є обрання нового складу Спостережної ради. Акцiями в 
статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала Пiдгаєцька О.Ю. протягом 
останнiх п’яти рокiв: член Спостережної ради ПАТ «ДIВI БАНК», начальник 
Управлiння приватного банкiнгу ПАТ «ДIВI БАНК», директор Департаменту 
валютного контролю ПАТ «Iнвестицiйно-трастовий банк», директор Департа-
менту валютного контролю ПАТ «Перехiдний банк «РВС БАНК», начальник 
Управлiння обслуговування приватних клiєнтiв ПАТ «Iнтеграл-банк».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 27 вiд 
25.04.2018 р.) прийнято рiшення, згiдно з яким на посаду члена Спостережної 
ради Банку обрано Статнiкова Дениса Давидовича (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано) зi строком повноважень - до наступних чергових 
(рiчних) Загальних зборiв акцiонерiв. Статнiков Д.В. є представником акцiонера 
Горбачевського Сергiя Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано), який володiє пакетом акцiй у розмiрi 17,0% статутного капiталу 
Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. По-
сади, якi обiймав Статнiков Д.Д. протягом останнiх п’яти рокiв: Керуючий парт-
нер ТОВ «ЮРИДИЧНА ФIРМА «СТАТНIКОВ, КАТРУШИН ТА ПАРТНЕРИ».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 27 вiд 
25.04.2018 р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень 
Горбачевського Олександра Антоновича (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано) на посадi члена Спостережної ради на пiдставi закiнчення 
строку обрання. Зазначенiй посадовiй особi належить пакет акцiй у розмiрi 
40,00% статутного капiталу Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. На посадi члена Спостережної ради Горбачев-
ський О.А. перебував з 07.08.2017 р. по 25.04.2018 р.

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 Бузiлов Андрiй Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.26
(дата)

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 «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВ-
СЬКЕ»; 2. Код за ЄДРПОУ: 13498562

3. Місцезнаходження: 85300, Донецька область, м. Покровськ, пл. Ши-
банкова, буд. 1 А

4. Міжміський код, телефон та факс: 0623595368; 0623595368
5. Електронна поштова адреса: offіce@pokrovskoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.pokrovskoe.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

27.04.2018р. загальними зборами ПАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» прийняте рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття 

такого рішення, тобто до 27.04.2019 року включно. Характер правочинів:
– продаж та/або поставка вугільної продукції, гранична сукупна вартість 

правочину – 7 500 000 000 грн.; співвідношення граничної сукупної вартості 
правочину до вартості активів емітента за даними останньої фінансової 
звітності – 87,36%.

– купівля горно-шахтного обладнання, гранична сукупна вартість правочи-
ну – 3 000 000 000 грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочину 
до вартості активів емітента за даними останньої фінансової звітності – 
34,94%. Вартість активів ПАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» за даними останньої річ-
ної фінансової звітності – 8 585 240 000,00 грн. Загальна кількість голосуючих 
акцій – 845 778 887 шт., кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для 
участі у загальних зборах, – 832 755 429 шт., кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняте рішення – 832 755 429 шт., «проти» – 0 шт.

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 (ініціали та прізвище керівника)  
Головко Юрій Іванович (підпис) (дата) 30.04.2018 М.П.
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ 
МОЛОКОЗАВОД", 00447480 , Харків-
ська Нововодолазький 63200 смт. Нова Во-
долага Пролетарська, 28 0574046153

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

30.04.2018

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

nvmz.kh.ua

 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 товари-
ство «Авiатехмас»

2. Код за ЄДРПОУ 23790832
3. Місцезнаходження 69098, м.Запорiжжя, Чарiвна/

Полякова, 163/1
4. Міжміський код, телефон та факс 0504864311
5. Електронна поштова адреса mail@aviatechmas.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

aviatechmas.zp.ua

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

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного 

правочину-27.04.2018р, уповноважений орган що прийняв рiшення- 
акцiонер володiючий 100% акцiй.Предмет правочину -вiдкриття кредитної 
лiнiї пiд заставу валютного депозиту.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства -1309000.00грн. Вартiсть активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi-5605600.00грн. Спiввiдношення ринко-
вої вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)-23.35%. 

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

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 Харченко Микола Євстафiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIАТЕХМАС»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"УНIКА ЖИТТЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 34478248
3. Місцезнаходження 01032, мiсто Київ, Саксаганського, 

70-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 225 60 06, (044) 225 60 07
5. Електронна поштова адреса viktoriya.minina@uniqa.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 

про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
24 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УНIКА 

Життя» (Протокол №24 вiд 24.04.2018) було прийнято рiшення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: Прийнято рiшення 
про попереднє схвалення загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, 
кожен з яких перевищуватиме 25% активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi, та що можуть бути укладенi Товариством не 
пiзнiше нiж через рiк пiсля дати такого рiшення, включаючи, але не обмежую-
чись договори пов'язанi зi страхуванням, договори, укладенi з банками - парт-
нерами та затвердження всiх iстотних операцiй, здiйснених в 2018 та 2019 
роках на день проведення Загальних зборiв акцiонерiв до яких входять 
наступнi банки-партнери: ПАТ «Iдея Банк», ПАТ «Державний ощадний банк 
України» (Ощадбанк), ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «ПРИВАТ-
БАНК». 

Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 1000000 (тис. грн.); вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1075473 (тис. грн.); 
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 93%; 
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 400 361 578; кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 400 361 578; кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» - 400 361 578; «проти» - 0.

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 Симончук Володимир Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)

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

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ 2-Й ІМ.ПЕТРОВСЬКОГО ЦУКРОВИЙ 

 ЗАВОД
61

2. ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» 30
3. ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» 52
4. ПРАТ АВІАТЕХМАС 71
5. ПРАТ АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» 51
6. ПРАТ АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» 65

7. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО 
УКРАЇНА ЖИТТЯ»

32

8. ПАТ АНАЛІТПРИЛАД 46
9. ПРАТ БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
37

10. ПРАТ БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

38
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
11. ПРАТ БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ 34
12. ПРАТ БДМЗ 48
13. ПРАТ БДМЗ 68
14. ПРАТ БІАРС 51
15. ПРАТ БІАРС 57
16. ПРАТ БІЛОЗЕРСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ 38
17. ПРАТ БІЛОЗЕРСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ 39
18. ПРАТ БІЛОЗЕРСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ 39
19. ПРАТ БІОЛІК 27
20. ПРАТ БК «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ» 41
21. ПРАТ БК «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ» 41
22. ПАТ БМУ 24 41
23. ПАТ БМУ 24 41
24. ТОВ БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 49
25. ПРАТ ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ 

ПІВДЕНЗАХІДХІМРЕМБУДМОНТАЖ
44

26. ПРАТ ВОЗНЕСЕНСЬК ОБЛПЛЕМСЕРВІС 32
27. ПАТ ДІВІ БАНК 70
28. ПРАТ ДНІПРЯНКА 31
29. ВАТ ЕЛЕКТРОВАЖХІМПРОЕКТ 56
30. ПРАТ ЕНЕРГОПОЛЬ-УКРАЇНА 49
31. ПРАТ ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 26
32. ПАТ ИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД» 68
33. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 

ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
49

34. ПРАТ ІВЕКС КАПІТАЛ 23
35. ПРАТ ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА 45
36. ПРАТ ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА 55
37. ПРАТ КАЛИНІВСЬКИЙ АГРОХІМ 25
38. ПАТ КАМЕТ 57
39. ПАТ КИЇВМЕТРОБУД 50
40. ПАТ КИЇВМЕТРОБУД 67
41. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН 

«СТОЛИЧНИЙ»
47

42. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ 
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

63

43. ПРАТ КРЕАТИВ 51
44. ПАТ КРЕАТИВ ГРУП 56
45. ПАТ КРЕДОБАНК 66
46. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 62
47. ПАТ ЛУГИНСЬКА РАПТ 60
48. ПРАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

«ВІСТЕК»
57

49. ПАТ МИКОЛАЇВНАФТОПРОДУКТ 35
50. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ 

ІНСТИТУТ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА 
УПРАВЛІННЯ

37

51. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ 
ІНСТИТУТ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА 
УПРАВЛІННЯ

39

52. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 31
53. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 69
54. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 69
55. ПАТ НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
33

56. ПАТ НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

34

57. ПРАТ НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 71

58. ПАТ ОДЕСНАФТОПРОДУКТ 19
59. ПАТ ОДЕСНАФТОПРОДУКТ 27
60. ПАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ. БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
40

61. ПРАТ ПМК №132 37
62. ПРАТ ПМК №132 38
63. ПРАТ ПМК №132 41
64. ПРАТ ПРОМСНАБ 24
65. ПРАТ ПРОМСНАБ 24
66. ПАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 42
67. ПРАТ СЕМЕНІВСЬКЕ ХПП 55
68. ПРАТ СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 59
69. ПРАТ СК «АЛЬЯНС» 67
70. ПРАТ СНІГУРІВСЬКА МАШИНО-ТЕХНОЛОГІЧНА 

СТАНЦІЯ
36

71. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«ДІМ СТРАХУВАННЯ»

25

72. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«САЛАМАНДРА-УКРАЇНА»

23

73. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ» 20
74. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ» 29
75. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ» 30
76. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ» 71
77. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА» 20
78. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА» 21
79. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА» 21
80. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА» 22
81. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА» 23
82. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА» 35
83. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА» 35
84. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА» 36
85. ПРАТ СУМИРИБГОСП 31
86. ПРАТ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО 

ПРОМВУЗЛА
45

87. ПРАТ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО 
ПРОМВУЗЛА

45

88. ПРАТ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО 
ПРОМВУЗЛА

46

89. ПАТ УКРПЛАСТИК 26
90. ПАТ УКРПЛАСТИК 28
91. ПРАТ ФІРМА «РЕАГЕНТ» 37
92. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ АВТОГЕННИЙ ЗАВОД 32
93. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ АВТОГЕННИЙ ЗАВОД 50
94. ПРАТ ХЕРСОНМОНОЛІТБУД 36
95. ПРАТ ХЕРСОНМОНОЛІТБУД 40
96. ВАТ ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ 54
97. ВАТ ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ 56
98. ПАТ ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ 60
99. ПАТ ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ 64
100. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО 50
101. ПРАТ ХНДПІ «ЕНЕРГОАТОМТЕХНІКА» 45
102. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА 55
103. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА 68
104. ПАТ ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» 59
105. ПАТ ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» 70
106. ПАТ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41 

(ШБУ-41 )
18

107. ПРАТ ЮГ 40

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18083
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
30.04.2018 р. 


