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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

05.01.2018 року  м. Київ  № 8 /100

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку (далі - Комісія) т.в.о. Голови 
Комісії Назарчук Ігор Ростиславович на підставі рішення 
Комісії від 16 вересня 2016 року № 930 «Про надання 
повноважень», відповідно до Порядку ведення реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів 
(далі – Порядок), затвердженого рішенням Комісії від 
25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 грудня 2012 року за 
№ 2213/22525 (із змінами), щодо

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРЕДО - АУДИТ» (ТОВ  «АК 
«КРЕДО - АУДИТ»),

код за ЄДРПОУ 36632530,
місцезнаходження: вул. Спаська, буд. 11, м. Київ, 

04070,
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, видане Аудиторською палатою України 
№ 4323 від 26 листопада 2009 року, терміном чинності 
до 30 жовтня 2019 року,

УСТАНОВИЛА:
Неподання документів до Комісії на внесення змін до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити ауди-
торські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів, передбачених підпунктом «и» пункту 1 розді-
лу  VI Порядку, що підтверджують проходження навчан-
ня аудитора Шишкова О.В., який безпосередньо брав 
участь у проведенні аудиторських перевірок професій-

них учасників ринку цінних паперів шляхом підготовки за 
відповідною програмою, затвердженою Аудиторською 
палатою України відповідно до Закону України «Про ау-
диторську діяльність» та погодженою з НКЦПФР.

Враховуючи викладене та на підставі підпункту 1.8 
пункту 1 розділу VIІІ Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРЕДО -  
АУДИТ» (ТОВ «АК «КРЕДО - АУДИТ») (код за ЄДРПОУ 
36632530) з реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, та анулювати свідоцтво про вне-
сення до реєстру аудиторських фірм, які можуть прово-
дити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, серії П 000366 від 10 березня 2016 року.

Т.в.о. Голови Комісії  Назарчук І.Р.

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, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами), та на підставі 
п. 9 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№  737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
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28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 27.12.2017 року № 1003420385 
про державну реєстрацію припинення АТ Фірма «Євро 
Плюс» (код за ЄДРПОУ: 21611363, вул. Івана Климен-
ка, 5/2, корпус 4, офіс 41, м. Київ, 03037) 17.05.2011 в 
результаті реорганізації в ТОВ «Фірма «Євро Плюс», 
внесення рішення засновників (учасників) юридичної 
особи або уповноваженого ними органу щодо припинен-
ня юридичної особи в результаті реорганізації 02.03.2011 
року та інформації, що отримано від департаменту 
НКЦПФР у Центральному регіоні, отриманої службовою 
запискою від 18.12.2017 року № 22/02/02/142, скасовано 
реєстрацію випуску акцій АТ фірма «Євро Плюс» (код 
за ЄДРПОУ: 21611363). Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій АТ Фірма «Євро Плюс» від 27.05.1998 року 
№ 350/10/1/98, видане Територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 
місті Києві та Київській області, анульовано – розпоря
дження № 4-Кф-С-А від 09 січня 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 Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 № 1843 (зі змінами), пункту 11 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до інформації, на-
даної листом Арбітражного керуючого Несвіта В.І. від 
22.12.2017 р. №174 (вх. № 38082 від 26.12.2017 р.), та 
Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
№ 1003443760 від 04.01.2018 р. про внесення судового 
рішення про визнання Приватного акціонерного товари-
ства «Страхова компанія «ОРЛІ» (код за ЄДРПОУ: 
22620565, місцезнаходження: 39400, Полтавська обл., 
Машівський район, смт Машівка, вул. Леніна, буд.112Б) 
банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, зупинено 
обіг простих іменних акцій Приватного акціонерного 

товариства «Страхова компанія «ОРЛІ» (код за 
ЄДРПОУ: 22620565) – розпорядження № 06-Кф-З від 
09 січня 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: 

«11» січня 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 (із 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 змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських форму-
вань у формі витягу від 02.01.2018 № 1003432223 про 
внесення 21.12.2017 запису про припинення юридичної 
особи АТЗТ «Завод залізо-бетонних виробів і конструк-
цій» (код за ЄДРПОУ: 03326966) у зв’язку з визнанням її 
банкрутом, 13.12.2017, Б29/58-10, Господарський суд 
Дніпропетровської області, та інформації, наданої Арбі-
тражним керуючим АТЗТ «Завод залізо-бетонних виро-
бів і конструкцій» листом від 21.12.2017 № 01-34/29-12 
(вх. № 38296 від 28.12.2017 р.), скасовано реєстрацію 
випуску акцій АТЗТ «Завод залізо-бетонних виробів і 
конструкцій» (код за ЄДРПОУ: 03326966). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій АТЗТ «Завод залізо-
бетонних виробів і конструкцій» від 07.12.1998 року 
№ 344/04/1/98, видане Дніпропетровським територіаль-
ним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 6-Кф-С-А від 09 січня 2018 року. 

10.01.2018 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.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «ТЕРмIНАЛ»

2. Код за ЄДРПОУ 32271584
3. Місцезнаходження 65003, м. Одеса, вул. Чорномор-

ського козацтва, буд. 72
4. Міжміський код, телефон та факс (048)738-42-48 (048)738-42-48
5. Електронна поштова адреса 32271584@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://smida.gov.ua/site/32271584/

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

II. Текст повідомлення
10 сiчня 2018 р. на засiданнi Наглядової ради ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРМIНАЛ» прийнято рiшення обрати 
Головою Наглядової ради Товариства Вовкобоя Димитрiя Олексiйовича. 
Посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних. Част-
кою в статутному капiталi не володiє. Змiни вiдбулися на пiдставi 
рiшення Наглядової ради Товариства вiд 10.01.2018 р. Непогашеної 
судимостi за тягом останнiх п’яти корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк на який обрано  – 3 роки. Про рокiв обiймав посаду: заступник 
директора з безпеки.

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 Абгадж Юрiй Заурович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.01.2018
(дата)
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ПОВІДОмЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації 

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «РОмЕНСЬКИй ХЛІБОКОмБІНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00379643
3. Місцезнаходження: 42006, Сумська обл., м. Ромни, вул. Прокопен

ка, буд. 8
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05448) 3-10-56 

(05448) 3-10-56
5. Електронна поштова адреса: romxlibcomb@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

На підставі наказу голови правління Приватного акціонерного товари-
ства «Роменський хлібокомбінат» (надалі – емітент) (наказ №1-к від 
09.01.2018 року), відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а 
саме:

- 09.01.2018 року звільнено з посади головного бухгалтера емітента – 
Петрову Ірину Борисівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) 

на підставі поданої заяви про звільнення за власним бажанням, відповідно 
до ст. 38 КЗпП України. На зазначеній посаді посадова особа перебувала з 
01.04.2013 року. Посадова особа акціями емітента не володіє. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- з 10.01.2018 року призначено на посаду головного бухгалтера емітен-
та – Коломієць Оксану Іванівну (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано) в зв’язку з необхідністю призначення головного бухгалтера емітен-
та. Посадову особу призначено на посаду головного бухгалтера емітента 
на невизначений строк. Посадова особа акціями емітента не володіє. Про-
тягом останніх п’яти років Коломієць Оксана Іванівна обіймала наступні 
посади: бухгалтер ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів», заступ-
ник головного бухгалтера ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів». 
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 згідно 
із законодавством.

2. Голова правління  ____________  В.Б. Демідов
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  10.01.2018 року
  (дата)

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОмЕНСЬКИй ХЛІБОКОмБІНАТ»

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

емітентом для розкриття інформації – www.arkada.ua /ua/top/32/public
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення - Відомості 
про зміну власників акцій яким належить 5 і більше відсотків простих акцій 
публічного акціонерного товариства.

ІІ. Текст повідомлення
09.01.2018 року Публічним акціонерним товариством «Національний 

депозитарій України» було надано ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВА-
РИСТВУ АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АРКАДА» реєстр власни-
ків іменних цінних паперів на підставі якого стало відомо, що було проведе-
но облікові операції на рахунках у цінних паперах, в результаті чого:

розмір пакета акцій акціонера ПАТ АКБ «АРКАДА», якому належить 5 і 
більше відсотків простих акцій, а саме ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА» (ідентифіка-
ційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань: 32250868; місцезнаходжен-
ня: 01001, м. Київ вул. Ольгинська, буд.3, кім.44/4) склав 49,1102% в за-
гальній кількості акцій та 49,1567% в загальній кількості голосуючих акцій 
ПАТ АКБ «АРКАДА»; розмір пакета акцій до зміни пакета акцій становив: 
48,9334% в загальній кількості акцій та 49,0007% в загальній кількості голо-
суючих акцій ПАТ АКБ «АРКАДА»;

розмір пакета акцій акціонера ПАТ АКБ «АРКАДА», якому належить 5 і біль-
ше відсотків простих акцій, а саме ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ДЕВЕЛОПЕР» (ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань: 25413476; місцезнаходження:01001, м. Київ вул. Ольгин-
ська, буд.3, кім. 50/3) склав 14,6189% в загальній кількості акцій та 14,6327% в 
загальній кількості голосуючих акцій ПАТ АКБ «АРКАДА»; розмір пакета акцій 
до зміни пакета акцій становив: 13,7202% в загальній кількості акцій та 13,7391% 
в загальній кількості голосуючих акцій ПАТ АКБ «АРКАДА»;

розмір пакета акцій акціонера ПАТ АКБ «АРКАДА», якому належить 5 і 
більше відсотків простих акцій, а саме ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» (ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань: 32843212 ; місцезнаходження: 08725, 
Київська область, Обухівський р-н, с. Красне Перше, вул. Шевченка 16-А) 
склав 7,4217% в загальній кількості акцій та 7,4287% в загальній кількості 
голосуючих акцій ПАТ АКБ «АРКАДА»; розмір пакета акцій до зміни пакета 

акцій становив: 3,5757% в загальній кількості акцій та 3,5806% в загальній 
кількості голосуючих акцій ПАТ АКБ «АРКАДА»;

розмір пакета акцій акціонера ПАТ АКБ «АРКАДА», якому належить 5 і 
більше відсотків простих акцій, а саме ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ» (ідентифікаційний код згід-
но з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань: 37702320; місцезнаходження:04050, м.Київ, 
вул. Мельникова, буд.12) склав 6,8779% в загальній кількості акцій та 6,8844% 
в загальній кількості голосуючих акцій ПАТ АКБ «АРКАДА»; розмір пакета ак-
цій до зміни пакета акцій становив: 9,9980% в загальній кількості акцій та 
10,0117% в загальній кількості голосуючих акцій ПАТ АКБ «АРКАДА»;

розмір пакета акцій акціонера ПАТ АКБ «АРКАДА», якому належить 5 і 
більше відсотків простих акцій, а саме ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ» (ідентифікаційний код згід-
но з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань: 37702300; місцезнаходження: 
04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд.12) склав 6,8424% в загальній кількос-
ті акцій та 6,8488% в загальній кількості голосуючих акцій ПАТ АКБ «АРКА-
ДА»; розмір пакета акцій до зміни пакета акцій становив: 9,9462% в загаль-
ній кількості акцій та 9,9599% в загальній кількості голосуючих акцій 
ПАТ  АКБ «АРКАДА»;

розмір пакета акцій акціонера ПАТ АКБ «АРКАДА», якому належить 5 і 
більше відсотків простих акцій, а саме ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГ-БУД-ПАРТНЕР» (ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань: 39634258; місцезнаходження: 02140, м. Київ, 
вул. Єлизавети Чавдар, буд. 32, кімната 7) склав 5,3894% в загальній кіль-
кості акцій та 5,3945% в загальній кількості голосуючих акцій ПАТ АКБ «АР-
КАДА»; розмір пакета акцій до зміни пакета акцій становив: 4.2051% в за-
гальній кількості акцій та 4,2109% в загальній кількості голосуючих акцій 
ПАТ АКБ «АРКАДА»;

розмір пакета акцій акціонера ПАТ АКБ «АРКАДА», якому належало 5 і 
більше відсотків простих акцій, а саме ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМІЗАЦІЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний 
код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань: 40154760; місцезнаходження: 
08700, Київська область, м. Обухів, вул. Калинова, буд. 57, оф.2/4-1) склав 
4,2731% в загальній кількості акцій та 4,2771% в загальній кількості голо-
суючих акцій ПАТ АКБ «АРКАДА»; розмір пакета акцій до зміни пакета акцій 
становив: 6.2115% в загальній кількості акцій та 6,2200% в загальній кіль-
кості голосуючих акцій ПАТ АКБ «АРКАДА».

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління 
ПАТ АКБ «АРКАДА»  ____________  Паливода К.В. 
         (посада)  (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  10.01.2018р. 
  (дата) 

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКцIОНЕРНИй КОмЕРцIйНИй БАНК «АРКАДА»
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ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВЕСКО»

Повне найменування емітента: 

Організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та факс 
емітента:
Електронна поштова адреса:
Вид відомостей:

Публічне акціонерне товари
ство «Веско»
Публічне акціонерне товари
ство
00282049

84205, Донецька область, 
м. Дружківка, 
вул. Індустріальна, буд.2 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
Відомості про прийняття 
рішення про надання згоди на 
вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересова
ність

Текст повідомлення:
09 сiчня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №51) 

прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчи-
нення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отримання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд Приватного 
акцiонерного товариства «Огнеупорнеруд», Донецька обл., Добропiльський 
район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 
24464945, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є 
предметом правочину становить 25 000 000,00 грн. Вартiсть активiв 
ПАТ  «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення 
суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» 
становить 1,2490%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових 
коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома пла-
тежами); повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за 
розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути 
зроб лений не пiзнiше 06.04.2018 року; фiнансова допомога може бути по-
вернена Позичальником достроково.

Вартiсть активiв емiтента вказана станом на 31.12.2016 року, оскiльки 
фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

09 сiчня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №51) 
прийнято рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення 
якого є заiнтересованiсть. Предметом договору №967 вiд 17.11.2017 р. 
є прийняття в оренду земельної дiлянки для розмiщення та 
експлуатацiїосновних, пiдсобних та допомiжних будiвель та споруд 
пiдприємствами, що пов'язанi з користуванням надрами вiд Товариства 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сiльськогосподарське пiдприємство 
«Фруктове», Донецька обл., м. Дружкiвка, вул. Iндустрiальна, 2, код за 
ЄДРПОУ 36942743, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума 
коштiв, що є предметом правочину становить 330 332,32 грн. Вартiсть 
активiв ПАТ  «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Веско» становить 0,0165%. Iншi iстотнi умови правочину: 
орендна плата вноситься щомiсячно у розмiрi 1/12 частини рiчної 
орендної плати на розрахунковий рахунок орендодавця; обчислення 
розмiрiв орендної плати за землю здiйснюється з урахуванням iндексiв 
iнфляцiї.

Вартiсть активiв емiтента вказана станом на 31.12.2016 року, оскiльки 
фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

09 сiчня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №51) 
прийнято рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинен-
ня якого є заiнтересованiсть. Предметом договору №987 вiд 
13.12.2017 р. є придбання нафтопродуктiв у Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ЮМГ Трейдiнг», м. Київ, Шевченкiвський р-н., про-
вулок Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 38475263, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом пра-
вочину становить 10 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 
2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 
0,04995%. Iншi iстотнi умови правочину: оплата за товар, що постача-
ється здiйснюється на умовах, зазначенних в Специфiкацiях на окремi 
партiї товару шляхом перерахування грошових коштiв на поточний ра-
хунок постачальника; договiр дiє до 31.12.2018 року, а в частинi 
зобов'язань - до повного їх виконання.

Вартiсть активiв емiтента вказана станом на 31.12.2016 року, оскiльки 
фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

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

Генеральний директор  Є.В. цимарман

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 «ГОЛОВ-
НЕ СПЕцIАЛIЗОВАНЕ 
КОНСТРУКТОРСЬКЕ 
БЮРО ПО ГРУНТО-
ОБРОБНИХ мАШИНАХ»

2. Код за ЄДРПОУ 04618079
3. Місцезнаходження 65003, м. Одеса, вул. Чорномор-

ського козацтва, буд. 72
4. Міжміський код, телефон та факс (048)738-42-48 (048)738-42-48
5. Електронна поштова адреса 04618079@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://smida.gov.ua/site/04618079/

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

II. Текст повідомлення
10 сiчня 2018 р. на засiданнi Наглядової ради ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОН-
СТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ» прийнято 
рiшення обрати Головою Наглядової ради Товариства Руденка Дмитра 
Вадимовича. Посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних да-
них. Часткою в статутному капiталi не володiє. Змiни вiдбулися на пiдставi 
рiшення Наглядової ради Товариства вiд 10.01.2018 р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обра-
но  – 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: Член Наглядо-
вої ради ВАТ «Запорiжжяобленерго», Член Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ  «ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ».

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 Клєц Сергiй Станiславович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.01.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВ
СЬКИй ШОВКОВИй КОмБІНАТ» (код за ЄДРПОУ 00306822) 
повідомляє про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію випуску акцій за 
реєстраційним номером 95/10/1/10, дата реєстрації 31.05.2010 р., дата ви-
дачі 24.06.2011 р., видане Територiальним управлiнням Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй обл., на загальну 
суму 21 350 000,00 гривень, у кількості 42 700 000 штук простих іменних 
акцій, номінальною вартістю 0,50 грн., форма існування бездокументарна.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КИїВСЬКИй ЗАВОД КОмУНАЛЬНО
ГО мАШИНОБУДУВАННЯ «КОммАШ». 2. Код за ЄДРПОУ: 
14315428. 3. Місцезнаходження: 03022 м. Київ вул. Васильківська, 28.  
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442575140. 5. Електронна поштова 
адреса: kommash@emitents.in.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  
http://kommash-zavod.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
зміну типу акціонерного товариства.

II. Текст повідомлення 
Дата прийняття рішення: 29.12.2017. Найменування уповноваженого 

органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Загальні збори акціоне-
рів. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юри-
дичну особу, що містяться в ЄДР: 05.01.2018. Повне найменування акціо-
нерного товариства до зміни: Публічне акціонерне товариство «Київський 
завод комунального машинобудування «Коммаш». Повне найменування 
акціонерного товариства після зміни: Приватне акціонерне товариство 
«Київський завод комунального машинобудування «Коммаш».

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 Бондар О. Е.
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Шановні акціонери!
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОмУ»

(далі – Товариство)
• Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приват

не акціонерне товариство «Завод «Кузня на Рибальскому»; 04176, 
м. Київ, вул. Електриків, 26.

• Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або 
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 
20 лютого 2018 р. о 13.00 годині за адресою м. Київ, вул. Електриків, 26, 
будинок Культури, актова зала № 1.

• Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за
гальних зборах: з 11.30 до 12.50 в день та за місцем проведення загаль-
них зборів.

• Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 

станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення за-
гальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 15 лютого 2018 року.

• Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по
рядку денного: https://zkr.com.ua

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Розгляд питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів ак-

ціонерів.
2. Розгляд питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів 

акціонерів. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних збо-
рів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів та усі 
необхідні додатки до нього.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
5. Про схвалення та затвердження вчинених Товариством значних пра-

вочинів.
• Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 
Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-

няття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товари-
ства за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, приймальна Правління (кім-
ната № 1) щоденно у робочі дні з 10-00 до 13-00, а в день проведення р 
позачергових загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: 
м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури, актова зала № 1.

Пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів пода-
ються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 
Закону України «Про акціонерні товариства».

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами: Головко І. І. 

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства при 
собі необхідно мати:

• Паспорт або документ, що його заміняє;
• Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, 

оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що по-
свідчує особу представника.

За інформацією та довідками звертатися за телефоном: 425-10-00 
Наглядова рада 
Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на Рибаль

скому»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИїВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА фАБРИКА «РОШЕН»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товари-

ство «Київська кондитерська 
фабрика «Рошен»

1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00382125
1.3.Місцезнаходження емітента Україна, 03039, м. Київ, 

проспект Науки, 1
1.4.Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(044) 531-44-21, 
факс (044) 531-42-61

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

http://kcf.roshen.com/

1.6.Електронна поштова адреса емітента lawyers@condfab.kiev.ua
1.7. Дата вчинення події 09 січня 2018 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про прийняття 

рішення про надання згоди на 
вчинення значного правочину

2. Текст повідомлення: 
2.1. Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення знач-

ного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв: 
Рішення прийнято 09 січня 2018 року Наглядовою радою Приватного 

акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (на-
далі – Товариство). 

2.2. Предмет правочину:
Надано згоду на укладення Додаткової угоди до Договору № 010916-

05СМР від 01.09.2016 р., укладеного між Товариством, як замовником, та 
Товариством з обмеженою відповідальністю «М Проект», як генпідрядни-
ком, на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції приміщень 
на 1-му та 4-му поверхах будівлі виробничого корпусу ПрАТ «Київська кон-
дитерська фабрика «Рошен», та благоустрою прилеглої території за адре-
сою: м. Київ, проспект Науки, 1.

2.3. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом право
чину, визначена відповідно до законодавства: 153 763, 63 тис. грн.

2.4. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансо
вої звітності:

659 017 тис. грн.
2.5. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 

предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан
ньої річної фінансової звітності (у відсотках): 

23, 33 %.
2.6. Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих 

акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість го
лосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішен
ня (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами):

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства.
2.7. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного 

правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені 
статутом акціонерного товариства: відсутні.

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

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

Генеральний Директор ПрАТ «Київська кондитерська фабрика 
«Рошен»

_____________________ Бойчук В.Ю.
                                                             / підпис МП /

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІмІЯ»; 2. 
Код за ЄДРПОУ: 05489193; 3. Місцезнаходження: 08628 с. Безп’ятне вул. 
Васильківська, буд. 76; 4. Міжміський код, телефон та факс:  
(095) 813-00-62 (095) 813-00-62; 5. Електронна поштова адреса: vassilhim@
mbk.biz.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: vassilhim.mbk.biz.ua;  
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомості 
про зміну типу акціонерного товариства

II. Текст повідомлення 
15.12.2017 року Загальними Зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ» (Протокол 
№  1/2017 від 15.12.2017 р.), далі – Товариство, прийнято рішення про зміну 

типу Товариства, а саме рішення змінити тип Товариства з публічного акціо-
нерного товариства на приватне акціонерне товариство, в зв’язку з чим зміни-
ти повне найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ» на «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ». Дата державної реє-
страції відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 
ЄДР: 09.01.2018 р.; Повне найменування акціонерного товариства до зміни: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІ-
МІЯ»; Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ».

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 Джяутов Валерій Вінцентасович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 10.01.2018 р.

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ВТОРМЕТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00191454
3. Місцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Дніпро, Україна, 49124
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 74-74-644, 721-63-02
5. Електронна поштова адреса: vsheiko@vtorm.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dneprvtormet.interpipe.biz
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або

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

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІН-

ТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далі по тексту - Товарис-
тво) 09 січня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №129), на
підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства
та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про  об-
рання Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича (пас-
порт 45 07 873735, виданий 29.04.2005р. ОВД району Новокосино м. Мос-
кви) -  представника акцiонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMI-
TED), якому належить 98,66988% статутного капіталу Товариства. Інші
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з
01.08.2011р. по 30.04.2013р. - ТОВ "Бостон Консалтинг Груп Україна", зас-
тупник директора; з 20.05.2013р. по 31.03.2015р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УК-
РАЇНА",  комерційний директор; з 07.07.2015р. по 30.06.2016р. - ТОВ "Ін-
вестиційна компанія "АРГО", старший віце-президент з суднобудування
та промислових активів; з 01.07.2016р. по 12.10.2016р. - ЗАТ "Нордік
Ярдс", генеральний директор; з 20.01.2017р. по теперішній час - ТОВ "ІН-
ТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор. У інших юридичних особах обіймає
посади: член Ради Директорів, Головний Виконавчий Директор "ІНТЕР-
ПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED); Голова Наглядової ради ПАТ "ІН-
ТЕРПАЙП НМТЗ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (IN-
TERPIPЕ LIMITED); Голова Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" -
представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED); Го-
лова Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; Голова Наглядової ра-
ди ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; директор НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕР-
ПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.). Храйбе Ф.З. акціями
Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини.

Храйбе Ф.З. обрано членом Наглядової ради Товариства позачергови-
ми загальними зборами Товариства, які відбулися 26.12.2017 року (прото-
кол позачергових загальних зборів №33), на строк до наступних річних за-
гальних зборів Товариства. 

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

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

Тимчпсово виконуючий обов'язки 
Голови Правління Г. Л. Шевченко 10.01.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ
БАНК "РАДАБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 21322127
3. Місцезнаходження: 49054, Днiпро, проспект Олександра Поля, буд.
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4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)387652 (0562)387660
5. Електронна поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.radabank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заін-
тересованість.

II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК", на засiданнi, яке вiдбулося

04.01.2018 р. (Протокол засiдання № 2-1) було прийнято рiшення про на-
дання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а са-
ме: Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 2510
тис.грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi становить 819 392 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi
майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартос-
тi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках) складає 0,3063%. Iстотнi умови правочину та предмет правочину:
розмiщення коштiв за вкладом вiдповiдно до типової форми заяви на при-
єднання до "Договору комплексного банкiвського обслуговування фiзич-
них осiб" (вiдкриття та обслуговування депозитних рахункiв в нацiональ-
нiй та iноземнiй валютi) Городницькою Тетяною Iгорiвною, у сумi 90 000,00
доларiв США (еквiвалент 2510140,60 грн), термiном на шiсть днiв, вiдсот-
кова ставка 1,00 рiчних. 

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та оз-
наки заiнтересованостi: вiдповiдно до пп. 1,2 п.2 ст. 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства" стороною правочину є Городницька Тетяна
Iгорiвна - Голова Наглядової ради, акцiонер ПАТ "АБ "РАДАБАНК", афiлiй-
ована особа до акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК", члена Наглядової ради
та Голови Ревiзiйної комiсiї Банку. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння

Стоянов Сергiй Борисович
05.01.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ВТОРМЕТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00191454
3. Місцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Дніпро, Україна, 49124
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 74-74-644, 721-63-02
5. Електронна поштова адреса: vsheiko@vtorm.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dneprvtormet.interpipe.biz
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або

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

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІН-

ТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далі по тексту - Товарис-
тво) 09 січня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №129), на
підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства
та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про  об-
рання Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича (пас-
порт 45 07 873735, виданий 29.04.2005р. ОВД району Новокосино м. Мос-
кви) -  представника акцiонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMI-
TED), якому належить 98,66988% статутного капіталу Товариства. Інші
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з
01.08.2011р. по 30.04.2013р. - ТОВ "Бостон Консалтинг Груп Україна", зас-
тупник директора; з 20.05.2013р. по 31.03.2015р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УК-
РАЇНА",  комерційний директор; з 07.07.2015р. по 30.06.2016р. - ТОВ "Ін-
вестиційна компанія "АРГО", старший віце-президент з суднобудування
та промислових активів; з 01.07.2016р. по 12.10.2016р. - ЗАТ "Нордік
Ярдс", генеральний директор; з 20.01.2017р. по теперішній час - ТОВ "ІН-
ТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор. У інших юридичних особах обіймає
посади: член Ради Директорів, Головний Виконавчий Директор "ІНТЕР-
ПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED); Голова Наглядової ради ПАТ "ІН-
ТЕРПАЙП НМТЗ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (IN-
TERPIPЕ LIMITED); Голова Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" -
представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED); Го-
лова Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; Голова Наглядової ра-
ди ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; директор НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕР-
ПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.). Храйбе Ф.З. акціями
Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини.

Храйбе Ф.З. обрано членом Наглядової ради Товариства позачергови-
ми загальними зборами Товариства, які відбулися 26.12.2017 року (прото-
кол позачергових загальних зборів №33), на строк до наступних річних за-
гальних зборів Товариства. 

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

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

Тимчпсово виконуючий обов'язки 
Голови Правління Г. Л. Шевченко 10.01.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ
БАНК "РАДАБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 21322127
3. Місцезнаходження: 49054, Днiпро, проспект Олександра Поля, буд.

46
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)387652 (0562)387660
5. Електронна поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.radabank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заін-
тересованість.

II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК", на засiданнi, яке вiдбулося

04.01.2018 р. (Протокол засiдання № 2-1) було прийнято рiшення про на-
дання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а са-
ме: Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 2510
тис.грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi становить 819 392 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi
майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартос-
тi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках) складає 0,3063%. Iстотнi умови правочину та предмет правочину:
розмiщення коштiв за вкладом вiдповiдно до типової форми заяви на при-
єднання до "Договору комплексного банкiвського обслуговування фiзич-
них осiб" (вiдкриття та обслуговування депозитних рахункiв в нацiональ-
нiй та iноземнiй валютi) Городницькою Тетяною Iгорiвною, у сумi 90 000,00
доларiв США (еквiвалент 2510140,60 грн), термiном на шiсть днiв, вiдсот-
кова ставка 1,00 рiчних. 

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та оз-
наки заiнтересованостi: вiдповiдно до пп. 1,2 п.2 ст. 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства" стороною правочину є Городницька Тетяна
Iгорiвна - Голова Наглядової ради, акцiонер ПАТ "АБ "РАДАБАНК", афiлiй-
ована особа до акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК", члена Наглядової ради
та Голови Ревiзiйної комiсiї Банку. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння

Стоянов Сергiй Борисович
05.01.2018 р.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧИй цЕНТР 

«БОРщАГІВСЬКИй ХІмІКО-
фАРмАцЕВТИЧНИй ЗАВОД»

Повідомлення 
 про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 23518596)
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД» Публічне акціонерне товариство «Науково-
виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» повідо-
мляє про проведення 13 лютого 2018 року позачергових Загальних 
Зборів акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за адресою: м. Київ, 
вул. миру, 17, корпус №16 (приміщення їдальні). Початок зборів  
о 14-00. Реєстрація акціонерів (довірених осіб акціонерів) проводитиметь-
ся з 12-00 до 13-30 в день Зборів за місцем їх проведення. Перелік акціо-
нерів, які повідомляються про проведення Загальних Зборів, складено 

станом на 04.01.2018р., перелік акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних Зборах буде складено станом на 07.02.2018р. згідно вимог 
ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства». ПРОЕКТ ПОРЯДКУ 
ДЕННОГО: 1) Про питання порядку проведення позачергових Загальних 
зборів акціонерів (обрання лічильної комісії та секретаря Зборів, затвер-
дження регламенту). 2) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом 
викладення Статуту Товариства в новій редакції. Для участі у Загальних 
Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Довірена особа 
(представник акціонера) крім паспорту повинна мати довіреність від акці-
онера на право представляти інтереси акціонера на Загальних Зборах, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Акціонери мають 
право ознайомитись із проектами документів, пов’язаних з Порядком ден-
ним Загальних зборів у строки, передбачені законодавством, у робочі дні 
з 1000 до 1600 за адресою: м. Київ, вул. Миру, 17, адміністративний корпус 
(№16), перший поверх, кабінет №2. Уповноважена особа - член Наглядової 
Ради Голобородько О.Б. Інформація з проектами рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті То-
вариства за адресою: www.bcpp.com.ua Телефон для довідок (044) 205-4110 
Наглядова Рада ПАТ НВц «Борщагівський ХфЗ»

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 
нерухомістю) емітента

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

1.Повне найменування емітента – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АРКАДА»

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

емітентом для розкриття інформації – www.arkada.ua /ua/top/32/public
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення - Відомості 
про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спіль-
но) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим осо-
бам, контрольного пакета акцій у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій 
акціонерного товариства.

ІІ. Текст повідомлення
09.01.2018 року Публічним акціонерним товариством «Національний 

депозитарій України» було надано ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВА-
РИСТВУ АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АРКАДА» реєстр власни-
ків іменних цінних паперів на підставі якого стало відомо, що було проведе-
но облікові операції на рахунках у цінних паперах у зв’язку із збільшенням 

статутного капіталу Банку, в результаті чого:
змінилась доля акціонера ПАТ АКБ «АРКАДА» Паливоди Костянтина 

Віталійовича який прямо та опосередковано володіє контрольним паке-
том акцій у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товари-
ства, в результаті чого сукупна участь Паливоди Костянтина Віталійовича 
(пряма участь:0,0249%; опосередкована участь: 74,7708%) склала: 
74,7957%;

розмір частки Паливоди Костянтина Віталійовича до збільшення статут-
ного капіталу складав: 66,9913% (пряма участь 0,0362%, опосередкована 
участь: 66,9551%) в загальній кількості акцій; та 67,0835 % (пряма участь 
0,0363%, опосередкована участь: 67,0472%) в загальній кількості голосую-
чих акцій;

розмір частки Паливоди Костянтина Віталійовича після збільшення ста-
тутного капіталу склав: 74,7957 % (пряма участь:0,0249%, опосередкована 
участь:74,7708 %) в загальній кількості акцій; та 74,8664% (пряма 
участь:0,0249% , опосередкована участь:74,8415%) в загальній кількості 
голосуючих акцій.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління 
ПАТ АКБ «АРКАДА»  _______________  Паливода К.В. 
          (посада)  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  10.01.2018р. 
  (дата) 

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКцIОНЕРНИй КОмЕРцIйНИй БАНК «АРКАДА»

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 АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ГНІВАН
СЬКИй ЗАВОД СПЕц-
ЗАЛІЗОБЕТОНУ"

2. Код за ЄДРПОУ 00282435
3. Місцезнаходження 23310 м.Гнівань Тиврівський р-н, 

Вінницька обл. Промислова, 15
4. Міжміський код, телефон та факс (04355) 3-36-76 (04355) 3-31-97
5. Електронна поштова адреса gnivanszb@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://gnivanszb.com.ua/

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Рішенням акціонера від 22.12.2017 №69-5/82-14, яке прийнято на засі-

данні правління ПАТ «Укрзалізниця» отриманого 10.01.2018р.(протокол від 
22.12.2017 № Ц-57/122 Ком. т.) припинено повноваження члена наглядової 
ради Ванзуряка П.К. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на 
розкриття паспортних данних не надано.Непогашеної судимості за корис-
ливі злочини не має. Перебував на посаді з 26.04.2017р.

Рішенням акціонера від 22.12.2017 №69-5/82-14, яке прийнято на засі-
данні правління ПАТ «Укрзалізниця» отриманого 10.01.2018р.(протокол від 
22.12.2017 № Ц-57/122 Ком. т.) припинено повноваження члена наглядової 

ради Ганжи Т.О. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на роз-
криття паспортних данних не надано.Непогашеної судимості за корисливі 
злочини не має. Перебував на посаді з 26.04.2017р.

Рішенням акціонера від 22.12.2017 №69-5/82-14, яке прийнято на засіданні 
правління ПАТ «Укрзалізниця» отриманого 10.01.2018р.(протокол від 22.12.2017 
№ Ц-57/122 Ком. т.) членаом наглядової ради обрано Турчина А.А. як пред-
ставника ПАТ «Укрзалізниці» строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі 
не володіє. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.Непогашеної су-
димості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останнії п'яти років: служба в органах податкової міліції, головний фахівець з 
безпеки філії «Дарницький вагоноремонтний завод» Управління економічної 
безпеки Департаменту ПАТ «Укрзалізниця», в.о. заступника директора регіо-
нальної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» з безпеки.

Рішенням акціонера від 22.12.2017 №69-5/82-14, яке прийнято на засі-
данні правління ПАТ «Укрзалізниця» отриманого 10.01.2018р.(протокол від 
22.12.2017 № Ц-57/122 Ком. т.) членаом наглядової ради обрано Шаблієн-
ко К.В. як представника ПАТ «Укрзалізниці» строком на 3 роки. Часткою в 
статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних данних не 
надано.Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останнії п'яти років: перший заступник Голови 
Кремінської районної державної адміністрації Луганської області.

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 Онищенко І.м.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.01.10
(дата)
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ПОВІДОмЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

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

СТВО «СІТІБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 21685485
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г
4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 490 1195, 

+380 44 490 1030
5. Електронна поштова адреса olga1.shevchuk@citi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.citigroup.com/citi/about/
countrypresence/ukraine.html

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ По-
ложення: рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення
03 січня 2018 року Наглядовою радою Банку було прийнято рiшення 

(протокол № 126 вiд 03.01.2018р.) про надання згоди на вчинення значних 
правочинiв Банком у січні 2018 року: предмет кожного значного правочи-
ну – купівля банком депозитних сертифікатів Національного банку України; 
вартість предмету кожного значного правочину – не більше 3 000 000 тис. 
гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 19 455 210 тис. гривень. Співвідношення вартості пред-
мету кожного правочину до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності – 15.42%.

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

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

2. В.о. Голови Правління ПАТ «СІТІБАНК»________ мікулицька Г.А.
 (підпис) 
 М.П.
 03.01.2018р.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІТІБАНК»

ПОВІДОмЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СІТІБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 21685485
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г
4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 490 1195, +380 44 490 1030
5. Електронна поштова адреса olga1.shevchuk@citi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.citigroup.com/citi/about/
countrypresence/ukraine.html

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ По-
ложення: рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення
04 сiчня 2018 року Наглядовою радою Банку було прийнято рiшення (про-

токол № 127 вiд 04.01.2018р.) про: 1) схвалення значного правочину iз купiвлi 
депозитних сертифiкатiв овернайт Нацiонального банку України, укладеного 

банком 03 сiчня 2018 року на суму 3 800 000 тис. гривень. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 19 455 210 
тис. гривень. Спiввiдношення вартостi предмету правочину до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 19.53%. 2) надання 
згоди на вчинення значних правочинiв Банком у сiчнi 2018 року: предмет кожно-
го значного правочину - купiвля банком депозитних сертифiкатiв Нацiонального 
банку України; вартiсть предмету кожного значного правочину – не бiльше  
4 860 000 тис. гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 19 455 210 тис. гривень. Спiввiдношення вартостi 
предмету кожного правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi – 24.98%.

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

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

2. В.о. Голови Правління ПАТ «СІТІБАНК» _________ Мікулицька Г.А.
 (підпис) 
 М.П.
 03.01.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Тернопiльський радiозавод «Орiон». 2. Код за ЄДРПОУ: 22607719. 3. Міс-
цезнаходження: 46023, м. Тернопiль, 15 Квiтня, буд. 6. 4. Міжміський код, 
телефон та факс: 0352 24 30 14 0352 24 40 07. 5. Електронна поштова адре-
са - sekretar@orion.te.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації - orion.te.ua.  
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «ТРЗ «Орiон» вiд 09.01.2018 року (протокол 

№1) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, 
а саме надано згоду на укладання договору оренди з ТОВ «СЕ Борднет-
це  – Україна» та передачу в оренду частини примiщень корпусу №4 за-
гальною площею 4151.0 кв. м., дахової котельнi площею 54 кв. м. та пло-

щадки перед корпусом №4 площею 100 кв. м., що знаходиться за адресою 
м. Тернопiль, вул. 15 Квiтня, буд. 6. Ринкова вартiсть майна, яке передаєть-
ся в оренду, визначена вiдповiдно до законодавства та становить 
13118.670  тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової 
звiтностi становить 54405.0 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна, яке передається в оренду, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 24.11 вiдсоткiв. Вказана 
вартість активів на 31.12.2017 може уточнюватися при остаточному скла-
данні фінансової звітності за 2017 рік. Додатковi критерiї для вiднесення 
правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, а 
визначенi Статутом ПАТ «ТРЗ «Орiон» вiдсутнi.

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

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

Голова правління Карпик Ярослав михайлович  10.01.2018

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПIЛЬСЬКИй РАДIОЗАВОД «ОРIОН»

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

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ПРОМЗВ'ЯЗОК»
1.2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

05744797

1.3. Місцезнаходження емітента 04073, м. Київ, пр-т Московський, 6
1.4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(044) 390-77-21 (044) 390-77-21

1.5. Електронна поштова адреса 
емітента 

maksim@lex.kiev.ua

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

http://www.promsv.kiev.ua/ru/about/
info-for-all

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

2. Текст повідомлення
Наказом Генерального директора Товариства № 01-п від 09.01.2018 р. 

призначено виконуючою обов’язки головного бухгалтера Товариства 
Хому Ларису Василівну з 09.01.2018 р. Рішення прийнято у зв’язку з ви-
робничою потребою. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних 
даних, акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: безстроко
во (до призначення ішої особи). Інші посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останніх п’яти років: фінансового директора.

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 Вехалевський 
Дмитро Олексійович.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОмЗВ’ЯЗОК»
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ПОВІДОмЛЕННЯ
про придбання значного пакета акцій

ПрАТ «СУПУТНИК» повідомляє, що, на виконання положень статті 64 
Закону України «Про акціонерні товариства», від ANTARES ENERGY 
LIMITED, IBC.NO150090, надійшло повідомлення за вих. № 12 від 
27.12.2017 року про намір придбати прості іменні акції Приватного акціо-

нерного товариства «СУПУТНИК», код ЄДРПОУ 14312944, в кількості 
19 245 510 (дев’ятнадцять мільйонів двісті сорок п’ять тисяч п’ятсот де-
сять) штук, що становитиме 87,463688% статутного капіталу ПрАТ «СУ-
ПУТНИК».

ANTARES ENERGY LIMITED та його афілійовані особи не володіють 
акціями Приватного акціонерного товариства «СУПУТНИК».

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СУПУТНИК»

НОВИНИ

 НБУ оставил без изменений критерии 
распределения банков на группы в 2018 г.

Национальный банк Украины (НБУ) оставил без изме-
нений критерии распределения банков на группы в 2018 
году, сообщил центробанк на веб-сайте.

Так, согласно решению комитета по вопросам надзо-
ра и регулирования деятельности банков, надзора (овер-
сайта) платежных систем НБУ от 29 декабря 2017 №444, 
предусмотрены три группы банков. 

В группу банков с государственной долей вошли фи-
нучреждения, в которых государство прямо или косвен-
но владеет долей более 75% уставного капитала; в груп-
пу банков иностранных банковских групп - банки, 
контрольные пакеты акций которых принадлежат ино-
странным банкам или иностранным финансово-
банковским группам; в группу банков с частным капита-
лом - банки, в которых среди конечных владельцев 
существенного участия один или несколько частных ин-
весторов, прямо и/или косвенно владеют не менее чем 
50% уставного капитала.

В частности, в первую группу банков вошли Укрэксим-
банк, Ощадбанк, ПриватБанк. Укргазбанк и ПАО «Расчет-
ный центр», во вторую – 23 банка, в третью – 54 банка.

Как говорится в сообщении, такое распределение НБУ 
будет использовать исключительно для представления 
результатов деятельности банковской системы страны.

Укрепление гривни может начаться в конце 
января - начале февраля - банкиры

Укрепление гривни может начаться в конце января - 
начале февраля, считают банкиры, опрошенные агент-
ством «Интерфакс-Украина».

«Январское снижение курса гривни является традици-
онным и обусловлено сезонными факторами, в частно-
сти, закрытием валютных годовых контрактов. К концу 
января гривня может устремиться к отметкам 28,26-
28,30 грн/$1, однако НБУ интервенциями будет удержи-
вать курс на уровне 28,1 грн/$1. С февраля начнется 
приток валюты за счет экспортной выручки, и курс нач-
нет укрепляться до 27,9-27,95 грн/$1. Укреплению курса 
гривни в более долгосрочной перспективе будут способ-
ствовать активизация экспортной деятельности, а также 
возможное подписание обновленной программы с Меж-
дународным валютным фондом», - сказал председатель 
правления РВС Банка Владислав Кравец.

Директор казначейства банка «Кредит Днепр» Олег 
Куринной полагает, что в январе-феврале курс гривни 
может находиться в пределах 27,5-29 грн/$1.

«Курсовой коридор пары гривня/доллар в январе-
феврале 2018 года, при условии умеренного проявления 

внутренних и внешних рисков, составит 27,5-29 грн/$1. 
Ключевым фактором влияния на курс в украинской экс-
портозависимой экономике является динамика посту-
плений экспортной выручки – главного источника прито-
ка валюты в страну, которая, в свою очередь, зависит от 
конъюнктуры сырьевых товарных рынков. Существен-
ное влияние на курс гривни также имеют увеличение вы-
плат по обслуживанию внешнего госдолга в 2018 году, 
возможное углубление дефицита текущего счета, ход 
сотрудничества с МВФ и другими международными фи-
нансовыми организациями, динамика курса доллара по 
отношению к основным мировым валютам, внутренние и 
внешние политические риски», - сказал он.

По оценке О.Куринного, основными факторами дав-
ления на курс гривни в конце 2017 года и начале 
2018 года стали значительный избыток гривневой лик-
видности на рынке в результате активных расчетов с 
бюджетными и коммерческими компаниями для закры-
тия финансового года, возмещение НДС экспортерам в 
конце года, покупка нерезидентами валюты в начале ме-
сяца для вывода дивидендов, а также всплески ажио-
тажного спроса со стороны наличного рынка.

Начальник отдела валютных операций банка «Фор-
вард» Анна Танцюра полагает, что гривня начнет укреп-
ляться к концу января.

«После длительных праздников всегда наблюдается 
активизация на валютном рынке. В 2017 году годовой 
максимум на уровне 27,8 грн/$1 мы увидели как раз в 
середине января. Большую роль играет, что насколько 
резко будет проходить снижение гривни. На растущем 
рынке любой импортер старается закрыть контракт по-
раньше, а экспортер не спешит заводить валюту. Воз-
никает еще больший перекос. К концу января, после се-
зона праздников и отпусков, рынок войдет в стабильное 
русло работы, поэтому вполне вероятно, что увидим не-
большое укрепление нацвалюты и стабилизацию уров-
ней», - сказала она.

Директор департамента казначейства Пиреус Банка 
Игорь Якобчук также полагает, что гривня вскоре начнет 
укрепляться.

«Как показывает практика, обычно после снижения 
курса в первые дни января происходит рост курса до 
предыдущего уровня. В январе мы не видим предпосы-
лок для значительного колебания курса», - сказал он.

По оценке И.Якобчука, снижение курса гривни 3-4 ян-
варя было связано с праздничными днями. «Предложе-
ние валюты преобладало над ее спросом в связи с тем, 
что иностранная валюта, которая заходила 29 декабря 
2017 года, 2 и 3 января 2018 года, была продана на меж-
банковском рынке в виде обязательной продажи 4 янва-
ря. Этой валюты было достаточно для удовлетворения 
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спроса на иностранную валюту, накопившегося за вы-
ходные дни», - отметил эксперт.

Вместе с тем, по оценке ведущего эксперта отдела 
продаж казначейских продуктов ОТП Банка Никиты Ми-
шакова, гривня начнет укрепляться не ранее начала 
весны.

«Вероятнее всего, девальвация гривни продолжится 
и дальше - вплоть до сезонного увеличения объемов ва-
лютной выручки. Обычно это время совпадает с нача-
лом у аграриев посевной кампании. То есть до весны 
ожидать укрепления гривни не следует, хотя темпы де-
вальвации могут падать в периоды оттока гривневой 
массы в бюджет, например, в периоды квартальных и го-
довых фискальных выплат - ближайший такой период 
ожидается до 20-х чисел февраля», сказал он.

Банки, правоохранители выступают 
за создание в США базы данных 

владельцев компаний
Крупнейшие американские банки, правоохранитель-

ные органы, общественные организации все активнее 
поддерживают идею создания в США общенациональ-
ной базы данных юридических лиц и их бенефициаров, 
пишет The Wall Street Journal.

В мае этого года вступает в силу требование к амери-
канским банкам проверять конечных бенефициаров ком-
паний, которые являются клиентами кредитных органи-
заций. В этой связи Минфин призвал Конгресс создать 
национальную базу данных, в которой содержались бы 
сведения о владельцах юридических лиц.

Создание такой базы данных предусматривается за-
конопроектом, разработанным конгрессменами-
республиканцами Стивом Пирсом и Блейном Люткемей-
ером.

Согласно этому проекту, все компании, имеющие вы-
ручку $5 млн или менее этой суммы, 20 занятых или ме-
нее, должны будут ежегодно подавать в FinCEN (подраз-
деление Минфина США, занимающееся финансовыми 
преступлениями) сведения о своих владельцах.

«Банки сейчас обязаны проверять, кто владеет компа-
нией. Им приходится это делать самим. Банки могли бы 
выполнять проверки более эффективно, если бы можно 
было запросить эти данные в официальном источни-
ке»,  - считает президент представляющего интересы 
крупнейших банков Clearing House Грег Байер.

«На первых порах это потребует масштабных усилий. 
Будет огромный начальный объем работы, потребуется, 
возможно, год-три, чтобы зарегистрировать все суще-
ствующие компании», - говорит консультант в области 
«антиотмывочного» законодательства Росс Делстон.

Одной из проблем, в частности, станет проверка до-
стоверности предоставляемых сведений, обеспечение 
выполнения компаниями нового требования, считает он.

Идею создания общенациональной базы данных под-
держивают антикоррупционные общественные органи-
зации Oxfam, Global Witness, группы, представляющие 
интересы местных прокуроров, и т.д.

В США в последние годы неоднократно обсуждались 
законопроекты, которые позволили бы создать единый 
реестр юридических лиц и их собственников, обязали 
бы отдельные штаты хранить в реестрах юридических 

лиц данные об истинных владельцах компаний. Эти 
предложения отвергались, однако, законодателями из-
за оппозиции со стороны Торгово-промышленной пала-
ты США, властей отдельных штатов.

Реестры юридических лиц ведутся в США на уровне 
штатов, вопросы регистрации компаний не регулируют-
ся на федеральном уровне.

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с 
отмыванием денег (FATF) в недавнем отчете по США 
указала, что одним из слабых мест созданной в стране 
системы по борьбе с отмыванием денег является недо-
статок информации о фактических конечных собствен-
никах компаний.

Без реестра бенефициаров США не могут выполнить 
международные обязательства. «Группа 20», членом ко-
торой являются США, после финансового кризиса дого-
ворилась создать систему, при которой информация о 
конечных бенефициарах всех компаний в мире была бы 
доступна налоговым органам, в том числе в рамках меж-
дународного обмена налоговой информацией.

В то же время в США в ряде штатов услуги по реги-
страции компаний являются одним из важных источни-
ков бюджетных доходов, поэтому местные власти высту-
пают против ограничений в этой сфере. В частности, 
доходы, получаемые от регистрации компаний, обеспе-
чивают около четверти доходов штата Делавэр.

Общества с ограниченной ответственностью могут 
регистрироваться в Делавэре, Вайоминге, Неваде на 
юридические фирмы, без раскрытия какой-либо инфор-
мации о том, кто является владельцем.

В базе данных налоговой службы США содержатся 
только названия и идентификаторы компаний, ведущих 
регулярный бизнес в стране. Для идентификации юри-
дических лиц в США используется номер DUNS, при-
сваиваемый корпорацией Dun & Bradstreet.

Под давлением международного сообщества практи-
чески все низконалоговые юрисдикции согласились на-
ладить международный обмен налоговой информацией, 
повысить уровень прозрачности компаний, в частности, 
создать реестры бенефициаров. В ряде развитых стран, 
прежде всего в Великобритании, Норвегии, Дании, эти 
реестры стали публичными.

Европейский союз одобрил директиву, которая обязы-
вает все страны-члены создать реестры бенефициаров 
зарегистрированных компаний. Каждая страна сама бу-
дет сама решать, сделать ли этот реестр открытым.

Бенефициарный владелец - это физическое лицо, ко-
торое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет 
(имеет преобладающее участие более 25% в капитале) 
юридическим лицом либо имеет возможность контроли-
ровать его действия.

ВВП Казахстана в 2017 г. вырос на 4%, 
промпроизводство - более чем на 7% - 

Назарбаев
Экономика Казахстана в 2017 году выросла на 4%, 

сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, об-
ращаясь с ежегодным посланием к народу.

«В 2017 году страна, преодолев негативные послед-
ствия мирового кризиса, вернулась на траекторию уве-
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ренного роста. По итогам года рост валового внутренне-
го продукта составил 4%, а промышленного 
производства - более 7%», - сказал он.

При этом в общем объеме промышленности обраба-
тывающий сектор превысил 40%, добавил президент.

Н.Назарбаев подчеркнул, что в Казахстане выстроена 
успешно функционирующая модель рыночной экономики.

«Тем не менее мы должны четко осознавать, что до-
стижения Казахстана - надежная база, но не гарантия 
завтрашних успехов. Эпоха «нефтяного изобилия» прак-
тически подходит к концу. Стране требуется новое каче-
ство развития. Глобальные тренды показывают, что оно 
должно основываться в первую очередь на широком 
внедрении элементов четвертой промышленной рево-
люции», - сказал Н.Назарбаев.

Он также заявил, что необходимо завершить очистку 
банковского портфеля от «плохих» кредитов. «Собствен-
ники банков должны нести экономическую ответствен-
ность, признавая убытки. Вывод средств из банков ак-
ционерами в угоду аффилированных компаний и лиц 
должен являться тяжким преступлением. Национальный 
банк не должен быть созерцателем таких деяний. Иначе 
зачем нужен такой госорган?» - подчеркнул он.

Президент считает, что надзор за деятельностью фи-
нансовых институтов со стороны Нацбанка должен 
быть жестким, своевременным и действенным. «Госу-
дарство будет и далее гарантировать соблюдение ин-
тересов простых граждан. Нужно ускорить принятие 
закона о банкротстве физических лиц», - отметил пре-
зидент.

Кроме того, Н.Назарбаев поручил Национальному 
банку окончательно решить вопрос по валютным ипо-
течным займам населения, которые были предоставле-
ны до 1 января 2016 года, когда законодательно был 
введен запрет на их выдачу физическим лицам.

«Нацбанку и правительству следует совместно ре-
шить вопрос обеспечения долгосрочным кредитованием 
бизнеса по ставкам, учитывающим реальную рентабель-
ность в отраслях экономики», - отметил глава государ-
ства.

По словам Н.Назарбаева, важным является дальней-
шее улучшение инвестиционного климата и развитие 
фондового рынка.

«Это одна из основных задач Международного фи-
нансового центра «Астана», который начал свою работу. 
Используя лучший международный опыт, он должен 
стать региональным хабом, применяющим английское 
право и современные финансовые технологии. Разви-
тию фондового рынка также будет способствовать вы-
вод акций нацкомпаний госфонда «Самрук-Казына» на 
IPO», - подчеркнул президент.

Программу третьей пятилетки индустриализации нужно 
начать разрабатывать в 2018 году, заявил Н.Назарбаев.

«В 2018 году необходимо начать разработку третьей 
пятилетки индустриализации, посвященной становлению 
промышленности «цифровой эпохи», - сказал президент.

По его словам, индустриализация должна стать «бо-
лее инновационной». Для этого будут созданы и апроби-
рованы новые инструменты, призванные модернизиро-
вать и цифровизировать отечественные предприятия с 
уклоном на экспорт продукции. Они должны в первую 
очередь стимулировать трансферт технологий.

«Правительство должно подготовить новый пакет сис-
темных мер по поддержке бизнеса, вывода его из 
тени»,  - сказал президент, отметив, что необходимо про-
должить работу по сокращению издержек для предпри-
нимателей и населения при госадминистрировании.

«В связи с этим важно ускорить принятие закона, на-
правленного на дальнейшее дерегулирование бизне-
са»,  - отметил Н.Назарбаев.

Кроме того, необходимо обеспечить цифровизацию 
процессов получения бизнесом господдержки по прин-
ципу «одного окна».

«Также следует продолжить работу по повышению ка-
чества услуг субъектов естественных монополий. Важно 
устанавливать обоснованные тарифы им и энергопроиз-
водителям с учетом инвестиционных программ», - отме-
тил глава государства.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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