
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій 
цінних, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 № 467 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, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до до-
кументів, наданих ПрАТ «Виробничо-комерційна ком-
панія «Укрпаксервіс» (місцезнаходження: вул. Елек-
триків, 21, м. Київ, 04176, код за ЄДРПОУ: 01884248) 
на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з пе-
ретворенням акціонерного товариства, скасовано ре-
єстрацію випуску акцій прат «виробничо-
комерційна компанія «Укрпаксервіс» (код за 
ЄДРПОУ: 01884248). Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску ПрАТ «Виробничо-комерційна компанія «Укр-
паксервіс» від 03 серпня 2010 року №616/1/10, вида-
не Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 279-др-С-а 
від 31 жовтня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 

паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, згідно з пунктом 5 розділу І Порядку заміни свідо-
цтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісій-
них цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емі-
тента та/або забезпеченням існування іменних цінних 
паперів у бездокументарній формі існування, затвердже-
ного рішенням Комісії від 23.04.2013 №736, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 22.05.2013 року за 
№802/23334 (зі змінами та доповненнями), відповідно до 
документів, наданих ЗАТ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА ФІР-
МА «РАДОСИНЬ», місцезнаходження: проспект Маяков-
ського, буд. 6, м. Київ, 02217, код за ЄДРПОУ: 21538933, 
на заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску 
(випусків) простих іменних акцій у зв’язку із забезпечен-
ням існування іменних акцій у бездокументарній формі, 
видано Зат «вироБниЧо-торГова фІрма «радо-
СинЬ», код за ЄДРПОУ: 21538933, свідоцтво про реє-
страцію випуску простих іменних акцій у зв’язку із забез-
печенням існування іменних акцій у бездокументарній 
формі – розпорядження № 67-др-ЗС від 31 жовтня 
2018 року.

01.11.2018 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 (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 
авIатехмаС

2. Ідентифікаційний код юридич-
ної особи

23790832

3. Місцезнаходження 69098, м.Запорiжжя, вул.Чарiвна/ 
вул.Полякова буд.163/1 кв.3

4. Міжміський код, телефон та факс 0612396320
5. Електронна поштова адреса mail@aviatechmas.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом 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-31.10.2018р, 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 -1100000.00грн. 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)-19.62%. 

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)

31.10.2018
(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 «прилУцЬКий 
хлIБоЗавод»

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00381077

3. Місцезнаходження 17500, Прилуки, Пирятинська будинок 45
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(04637) 5-20-04 (04637) 5-02-10

5. Електронна поштова 
адреса

xbz@ukrpost.ua

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

http://xbzpriluky.pat.ua/

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про набуття прямо або опосередко-
вано особою (особами, що діють спільно) з 
урахуванням кількості акцій, які належать їй та 
її афілійованим особам, контрольного пакета 
акцій; значного контрольного пакета акцій; 
домінуючого контрольного пакета акцій

II. текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЛУЦЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД» 

(iдентифiкацiйний код: 00381077 ) (Далi- Товариство ) отримало 30 жовтня 
2018 року повiдомлення вiд акцiонера-фiзичної особи Супруненко Миколи 
Iвановича (далi акцiонер) про те, що акцiонер набув право власностi на 
пакет акцiй Товариства у кiлькостi 59 257 (п'ятдесят дев'ять тисяч двiстi 
п'ятдесят сiм) акцiй. Розмiр частки акцiонера разом iз афiлiйованою осо-
бою в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття права власностi - 64,899331%, 
пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй - 69,898706%. 
Iнформацiя про розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосую-
чих акцiй до та пiсля набуття права власностi на такий пакет вiдповiдно до 
отриманого вiд акцiонера повiдомлення вiдсутня. Протягом 12 мiсяцiв, що 
передують дню набуття такого пакета акцiй, включно з днем набуття, акцiї 
Товариства не придбавалися. Прiзвище, iм'я, по-батьковi/найменування 
юридичної особи, визначеної особами, що дiють спiльно, вiдповiдальною 
за реалiзацiю норм, передбачених статтями 65-65-1 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» - вiдповiдно до отриманого вiд акцiонера 
повiдомлення iнформацiя вiдсутня.

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 Супруненко Людмила Миколаївна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

31.10.2018
(дата)

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 аКцIонерне 

товариСтво «петриКIвСЬКий риБГоСп»;2. Код за 
ЄДРПОУ: 30063871

3. Місцезнаходження: 51800, Дніпропетровська обл., Петрикiвський р-н, 
смт. Петрикiвка, вул. Днiпрова, буд.17

4. Міжміський код, телефон та факс: 0992324674
5. Електронна поштова адреса: stock@sand.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: petrofish.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опосередко-

вано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які на-
лежать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

II. текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП» 

повідомляє, що 30.10.2018 року отримано повідомлення про набуття прямо або 
опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості 
акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного па-
кета акцій (надалі-Повідомлення), в якому міститься наступна інформація: най-
вища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття та-
кого пакета акцій включно з днем набуття - 0,25 грн.; дата набуття такого 
пакета – 29.10.2018р.; особа, що набула такий пакет та її афілійовані особи:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОГРУП», іден-
тифікаційний код 36893424, розмір частки, яка прямо належала особі в загаль-
ній кількості акцій до набуття - 66,9489%; розмір частки, яка опосередковано 
належала особі в загальній кількості акцій до набуття – інформація в Повідо-

мленні відсутня; розмір частки, яка прямо належить особі в загальній кількості 
акцій після набуття - 6,2773%; розмір частки, яка опосередковано належить осо-
бі в загальній кількості акцій після набуття - 86,4164%; інформація в Повідомлен-
ні про розмір частки, яка прямо або опосередковано належала особі в загальній 
кількості голосуючих акцій до набуття та після набуття відсутня;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА-АГРО», 
ідентифікаційний код 31533501, розмір частки, яка прямо належала особі в за-
гальній кількості акцій до набуття – 0,0810%; розмір частки, яка опосередковано 
належала особі в загальній кількості акцій до набуття – інформація в Повідо-
мленні відсутня; розмір частки, яка прямо належить особі в загальній кількості 
акцій після набуття - 86,4164%; розмір частки, яка опосередковано належить 
особі в загальній кількості акцій після набуття – 0%; інформація в Повідомленні 
про розмір частки, яка прямо або опосередковано належала особі в загальній 
кількості голосуючих акцій до набуття та після набуття відсутня;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА-ФІНАНС», 
ідентифікаційний код 31016932, розмір частки, яка прямо належала особі в за-
гальній кількості акцій до набуття – 0,0810%; розмір частки, яка опосередковано 
належала особі в загальній кількості акцій до набуття – інформація в Повідо-
мленні відсутня; розмір частки, яка прямо належить особі в загальній кількості 
акцій після набуття - 6,0861%; розмір частки, яка опосередковано належить осо-
бі в загальній кількості акцій після набуття – 0%; інформація в Повідомленні про 
розмір частки, яка прямо або опосередковано належала особі в загальній кіль-
кості голосуючих акцій до набуття та після набуття відсутня.

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 (підпис) тимофєєв анзорій анато-
лійович (ініціали та прізвище керівника) М.П. 31.10.2018р.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 

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

емітентом для розкриття інформації http://www.banklviv.com
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 Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

31.10.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 

зборів акціонерів б/н від 31.10.2018 року.
Посадова особа Мальований Костянтин Петрович (паспорт: серія СО 

номер 906816 виданий 26.07.2002 р. Солом'янським РУ ГУ МВСУ у м. Киє-
ві), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена.

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: з 12.05.2006 р.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

31.10.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 

зборів акціонерів б/н від 31.10.2018 року.
Посадова особа Петурсон Маргеір (паспорт: серія А номер 3105662 ви-

даний 19.03.2015 р. PJODSKRA ISLANDS), яка займала посаду Член На-
глядової ради, звільнена.

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: з 23.03.2007 року.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

31.10.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 

зборів акціонерів б/н від 31.10.2018 року.
Посадова особа Заячук Ірина Ігорівна (паспорт: серія КА номер 000020 

виданий 13.06.1995 р. Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області), яка 
займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000762%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2585грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.05.2006 р.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

31.10.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 

зборів акціонерів б/н від 31.10.2018 року.
Посадова особа Хома Тарас Михайлович (паспорт: серія КА номер 

063181 виданий 05.12.1995 р. Франківським РВ УМВСУ у Львівській облас-
ті), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

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: з 29.03.2013 р.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

31.10.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 

зборів акціонерів б/н від 31.10.2018 року.
Посадова особа Тютько Андрій Богданович (паспорт: серія КВ номер 

177563 виданий 27.07.1999 р. Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській об-
ласті), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

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: з 19.04.2016 р.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

31.10.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 

зборів акціонерів б/н від 31.10.2018 року.
Посадова особа Петурсон Маргеір (паспорт: серія А номер 3105662 ви-

даний 19.03.2015 р. PJODSKRA ISLANDS), призначена на посаду Член На-
глядової ради. Є представником акціонера ТзОВ «Нью Прогрес Холдінг».

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 призначено особу: терміном на 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Радник 

Голови Правління з інвестиційних питань ПАТ АКБ «Львів».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

31.10.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 

зборів акціонерів б/н від 31.10.2018 року.
Посадова особа Поспєловскі Ендрю (паспорт: серія Р номер 761315728 

виданий 22.03.2011 р. Міністерством закордонних справ та у справах спів-
дружності), призначена на посаду Голова Наглядової ради. Є незалежним 
членом 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 призначено особу: терміном на 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний 

спеціаліст із мікрофінансування / Консультант на короткі терміни, Міжнарод-
на фінансова корпорація; Невиконавчий директор, «AccessBank», Таджи-
кистан; Головний виконавчий директор у «AccessBank», Азербайджан

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

31.10.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 

зборів акціонерів б/н від 31.10.2018 р.
Посадова особа Річардз Роберт Скотт (паспорт: серія Р номер 422097538 

виданий 24.03.2009 р. Державним департаментом Сполучених Штатів Аме-
рики), призначена на посаду Член Наглядової ради. Є представником акці-
онера компанії responsAbility Participations AG.

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 призначено особу: терміном на 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: керівник 

віддіу капіталу фінансових установ компанії «responsAbility Investments 
AG», референт з інвестицій відділу капіталу фінансових установ компанії 
«responsAbility Investments AG», старший кредитний ризик-менеджер ком-
панії «responsAbility Investments AG».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

31.10.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 

зборів акціонерів б/н від 31.10.2018 року.
Посадова особа Потт Філіпп Георг (паспорт: серія Р номер С5HHG7HOG 

виданий 10.12.2014 р. містом Франкфурт-на-Майні), призначена на посаду 
Член Наглядової ради. Є представником акціонера компанії responsAbility 
Participations AG.

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 призначено особу: терміном на 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Керуючий 

партнер «I.D. Inspiring Development GmbH».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

31.10.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 

зборів акціонерів б/н від 31.10.2018 року.
Посадова особа Купибіда Назар Іванович (паспорт: серія КС номер 

277919 виданий 07.10.2003 р. Пустомитівським РВ УМВС України у Львів-
ській області), призначена на посаду Член Наглядової ради. Є незалежним 
членом 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 призначено особу: терміном на 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор 

ПАТ «Концерн Галнафтогаз».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

31.10.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 

зборів акціонерів б/н від 31.10.2018 року.
Посадова особа Оттен Томас Йозеф (паспорт: серія Р номер C4X72LWOR 

виданий 18.09.2017 р. Посольством Німеччини в Києві), призначена на по-
саду Член Наглядової ради. Є незалежним членом Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво аКцІонерно-КомерцІйний БанК «лЬвІв»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №210, 2 листопада 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «IЗмаЇлЬСЬКий целЮлоЗно-Картонний КомБIнат»
відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому 
значенню пакета акцій пат «ІцКК» 

Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБIНАТ»

Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00278818; Місце знаходження: 

Одеська область, 68603, Iзмаїл, вул. Нахiмова, буд. 300;
Міжміський код та телефон, факс: 0484170587, 0484170592;
Електронна поштова адреса: fin@ckk.com.ua.

текст повідомлення

№ 
з/п

дата 
отримання 
інформації 

від 
центрального 
депозитарію 

цінних 
паперів або 
акціонера

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або наймену-
вання юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної 
особи - резидента або код/номер з 

торговельного, банківського чи 
судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу влади 
іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи - нерезидента)

розмір 
частки 

акціонера 
до зміни (у 

відсотках до 
статутного 
капіталу)

розмір 
частки 

акціонера 
після зміни 
(у відсотках 
до статутно-
го капіталу)

1 2 3 4 5 6
1 31.10.2018 ВАЛТІНО КОНТІНЕНТАЛ С.А. (VALTINO CONTINENTAL S.A. 349828 20,889996 14,390011
2 31.10.2018 ГАРЕЛІО ТРЕЙДІНГ ЛТД. (GARELIO TRADING LTD. 553305 20,057377 23,997427
3 31.10.2018 МІШЕЛЬ ПАРТІСІПЕЙШІН КОРП.(MICHELE PARTICIPATION 

CORP.
349822 20,473687 18,003663

4 31.10.2018 МІЛФОРТ ТРЕЙДІНГ ЛТД. (MELFORT TRADING LTD. 41,018 20,473687 18,003663
5 31.10.2018 ФЛІНК ІНВЕСТМЕНТС С.А. (FLINK INVESTMENTS S.A. 29,080 0,0 7,499982

Згідно акту прийому-передачі переліку акціонерів від 31.10.2018р., на-
даного реєстратором ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» та вiдповiдно до 
iнформацiйної довiдки Нацiонального депозитарiя України, станом на 
23.10.2018р., отриманої ПАТ «ІЦКК» 31.10.2018р., стало відомо:

1. пакет акцiй акцiонера - юридичної особи- 349828 ВАЛТІНО КОНТІНЕН-
ТАЛ С.А. (VALTINO CONTINENTAL S.A.) (Віргінські о-ви (Брит.)), що складав 
3 478 109 штук простих iменних акцiй або 20,889996 вiдсоткiв до статутного 
капiталу ПАТ «ІЦКК», зменшився та складає 2 395 885 штук простих iменних 
акцiй або 14,390011 вiдсоткiв до статутного капiталу ПАТ «ІЦКК»;

2. пакет акцiй акцiонера - юридичної особи- 553305 ГАРЕЛІО ТРЕЙДІНГ 
ЛТД. (GARELIO TRADING LTD.) (Віргінські о-ви (Брит.)), що складав 3 339 
481штук простих iменних акцiй або 20,057377 вiдсоткiв до статутного 
капiталу ПАТ «ІЦКК», збільшився та складає 3 995 485 штук простих 
iменних акцiй або 23,997427 вiдсоткiв до статутного капiталу ПАТ «ІЦКК»;

3. пакет акцiй акцiонера - юридичної особи- 349822 МІШЕЛЬ ПАРТІСІ-
ПЕЙШІН КОРП.(MICHELE PARTICIPATION CORP.) (Віргінські о-ви (Брит.)), 
що складав

3 408 795 штук простих iменних акцiй або 20,473687 вiдсоткiв до статут-

ного капiталу ПАТ «ІЦКК», зменшився та складає 2 997 545 штук простих 
iменних акцiй або 18,003663 вiдсоткiв до статутного капiталу ПАТ «ІЦКК»;

4. пакет акцiй акцiонера - юридичної особи- . 41,018 МІЛФОРТ ТРЕЙ-
ДІНГ ЛТД. (MELFORT TRADING LTD.) (Беліз) Країна :Беліз), що складав 3 
408 795 штук простих iменних акцiй або 20,473687 вiдсоткiв до статутного 
капiталу ПАТ «ІЦКК», зменшився та складає 2 997 545 штук простих iменних 
акцiй або 18,003663 вiдсоткiв до статутного капiталу ПАТ «ІЦКК»;

5. пакет акцiй акцiонера - юридичної особи- 29,080 ФЛІНК ІНВЕСТ-
МЕНТС С.А. (FLINK INVESTMENTS S.A.) (Беліз) Країна :Беліз), що складав 
0 штук простих iменних акцiй або 0,0 вiдсоткiв до статутного капiталу 
ПАТ  «ІЦКК», збільшився та складає 1 248 720 штук простих iменних акцiй 
або 7,499982 вiдсоткiв до статутного капiталу ПАТ «ІЦКК».

Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними 
правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження 
акцiями вiдсутнi; інформація від власника(ів) акцій відповідно до статті 64-1 
Закону України «Про акціонерні товариства» не надходила. Дата, в яку 
пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): невiдомо.

Голова правління пат «ІцКК»  протащук С.С.

Строк, на який призначено особу: терміном на 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор 

ТОВ «Оттен Консалтинг».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

31.10.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 

зборів акціонерів б/н від 31.10.2018 року.
Посадова особа Ривак Андрій Іванович (паспорт: серія КВ номер 401202 

виданий 13.04.2000 р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській об-
ласті), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена.

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: з 30.07.2010 року.
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено у зв'язку із лік-

відацією Ревізійної комісії.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

31.10.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 

зборів акціонерів б/н від 31.10.2018 року.
Посадова особа Кирилюк Руслан Ростиславович (паспорт: серія КА но-

мер 498040 виданий 19.09.1997 р. Личаківським РВ УМВС України у Львів-
ській області), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,009296%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 31507грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.04.2014 року.
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено у зв'язку із лік-

відацією Ревізійної комісії.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

31.10.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 

зборів акціонерів б/н від 31.10.2018 року.
Посадова особа Пурха Тадей Станіславович (паспорт: серія КВ номер 

419592 виданий 25.05.2000 р. Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львів-
ській області), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,004544%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 15401,9грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.04.2014 року.
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено у зв'язку із лік-

відацією Ревізійної комісії.
III. 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 Хімяк В. С.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 

товариСтво «петриКIвСЬКий риБГоСп»;2. Код за 
ЄДРПОУ: 30063871

3. Місцезнаходження: 51800, Дніпропетровська область, Петрикiвський 
район, смт. Петрикiвка, вул. Днiпрова, буд. 17

4. Міжміський код, телефон та факс: 0992324674
5. Електронна поштова адреса: stock@sand.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://petrofish.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким на-

лежать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рів-
ним пороговому значенню пакета акцій

II. текст повідомлення
ПрАТ «ПЕТРИКIВСЬКИЙ РИБГОСП» повiдомляє, що на пiдставi 

iнформацiї, яка мiститься в реєстрі власників іменних цінних паперів ста-
ном на 29.10.2018 року, отриманому 31.10.2018 року вiд ПАТ «НДУ», йому 
стало вiдомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір 
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню паке-
та акцій, а саме:

- розмір пакета акцiй - фізичної особи Собка Євгенія Володимировича 
став меншим порогового значення пакета акцій. Розмір частки власника 
акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження становив 
30,526476%. Розмiр частки власника акцій в загальнiй кiлькостi голосую-
чих акцiй після відчуження становить 1,0954%. Розмір частки акціонера до 
змiни у відсотках до статутного капіталу становив 29,488365%. Розмiр 
частки акціонера пiсля змiни у відсотках до статутного капіталу становить 
1,0940%. Під відчуженням розуміється зменшення частки внаслідок до-
даткової емісії акцій. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або 
перетнуто – 29.10.2018р. У емітента відсутні відомості про осіб, які вхо-
дять до ланцюга володіння корпоративними правами, через яких особа 
здійснює розпорядження акціями;

- розмір пакета акцiй – юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОГРУП», ідентифікаційний код 36893424, 
став меншим порогового значення пакета акцій. Розмір частки власника 
акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження становив 
69,4735%. Розмiр частки власника акцій в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй після відчуження становить 6,2851%. Розмір частки акціонера до 
змiни у відсотках до статутного капіталу становив 66,9489%. Розмiр част-
ки акціонера пiсля змiни у відсотках до статутного капіталу становить 
6,2773%. Під відчуженням розуміється зменшення частки внаслідок до-
даткової емісії акцій. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або 
перетнуто – 29.10.2018р. У відповідності до інформації, якою володіє емі-
тент, до ланцюга володіння корпоративними правами, через який особа 
здійснює розпорядження акціями входить ТОВ «АЛЬФА-АГРО», ідентифі-
каційний код 31533501, в якій ТОВ «АГРОГРУП» володіє 76% прав голосу 
(часткою у статутному капіталі) та через яку ТОВ «АГРОГРУП» здійснює 
розпорядження акціями;

- розмір пакета акцiй – юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА-АГРО», ідентифікаційний код 
31533501, став більшим порогового значення пакета акцій. Розмір частки 
власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття становив 
0,0838%. Розмiр частки власника акцій в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй після набуття становить 86,5256%. Розмір частки акціонера до змiни 
у відсотках до статутного капіталу становив 0,0810%. Розмiр частки акціо-
нера пiсля змiни у відсотках до статутного капіталу становить 86,4164%. 
Під набуттям розуміється збільшення частки в наслідок додаткової емісії 
акцій. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто – 
29.10.2018р. У емітента відсутні відомості про осіб, які входять до ланцю-
га володіння корпоративними правами, через яких особа здійснює розпо-
рядження акціями;

- розмір пакета акцiй – юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА-ФІНАНС», ідентифікаційний код 31016932, 
став більшим порогового значення пакета акцій. Розмір частки власника 
акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття становив 0,0838%. 
Розмiр частки власника акцій в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй після 
набуття становить 6,0938%. Розмір частки акціонера до змiни у відсотках 
до статутного капіталу становив 0,0810%. Розмiр частки акціонера пiсля 
змiни у відсотках до статутного капіталу становить 6,0861%. Під набуттям 
розуміється збільшення частки в наслідок додаткової емісії акцій. Дата, в 
яку порогові значення було досягнуто або перетнуто – 29.10.2018р. У емі-
тента відсутні відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпо-
ративними правами, через яких особа здійснює розпорядження акціями.

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 тимофєєв анзорій 
анатолійович (підпис) (ініціали та прізвище керівника) М.П. 01.11.2018р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КомпанІя ІнтерлоГоС» (код ЄДРПОУ 23712217, місце-
знаходження: 09102, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Храпачанська, 70 б), 
повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів Приватного акціо-
нерного товариства «Компанія Інтерлогос», які відбудуться 05 грудня 
2018 року об 11.00 год. за адресою: 01013, м. Київ, пров. деревооброб-
ний, 3.

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

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

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

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

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

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитись за адресою: 01013, м. Київ, пров. Дерево-
обробний, 3, у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 17.00 год., 
звертатись до Т.в.о. генерального директора Власенка Віктора Анатолійо-
вича.

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 28 листопада 2018 р.

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

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

- довіреність на право участі у зборах (для представників акціонерів).
телефон для довідок: (044) 286-60-65

т.в.о.генерального директора  в.а. власенко.

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

1. приватне аКцIонерне товариСтво 
«КраматорСЬКий м`яСоперероБний За-
вод»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи – 00443393
3. Місцезнаходження – 84333, Донецька область, м. Краматорськ 

вул. Транспортна, 2
4. Міжміський код, телефон та факс - (06262) 2-59-78, (06264) 4-26-17
5. Електронна поштова адреса - bigdak@ukragrinvest.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://myasnoyryad.com.ua/
7. Вид особливої інформації - зміна складу посадових осіб емітента.
Згідно рішення Наглядової ради , протокол № 7 від 30.10.2018р.:
- достроково припинено повноваження (за угодою сторін) Генераль-

ного директора Леся Олександра Миколайовича, який не є акціонером 
ПрАТ «Краматорський м’ясопереробний завод». Посадова особа не на-
дала згоду на розкриття паспортних даних. Перебував на посаді з 
24.04.2018р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

- обрано на посаду Генерального директора (за сумісництвом) з 
31.10.2018р. Капусняка Ігоря Олеговича, який не є акціонером 
ПрАТ «Краматорський м’ясопереробний завод». Посадова особа не на-
дала згоду на розкриття паспортних даних. Термін повноважень - 3 роки. 
Посади, які займав протягом останніх 5 років: військова служба у Служ-
бі зовнішньої розвідки України, ТОВ «БІГДАК» - провідний фахівець з 
питань безпеки. На даний момент займає посаду провідного фахівця з 
питань безпеки в ТОВ «БІГДАК» (за основним місцем роботи), ідентифі-
каційний код юридичної особи: 41758348. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

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

Генеральний директор  І.о.Капусняк
31.10.2018р.
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА «ЛЬВІВ-ПЕТРОЛЬ»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, м. Львів, вул. Листопадового Чину, 8.

Шановні акціонери!
05 грудня 2018 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. львів, про-

спект Червоної Калини, 62а, зал засідань (конференц-зал), відбудуться 
загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «ЛЬВІВ-
ПЕТРОЛЬ» (надалі ПрАТ «ФІРМА «ЛЬВІВ-ПЕТРОЛЬ» або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 05 грудня 2018 року з 09.30 год. до 10.00 год. за адресою: Украї-
на, м. Львів, проспект Червоної Калини, 62А, зал засідань (конференц-зал).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів, тобто на 24.00 год. 29 листопада 2018 року. 

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

проект порядку денного загальних зборів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії.

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

3. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звітів Дирекції.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) То-

вариства за підсумками роботи в 2017 році. 
проекти рішень з переліку питань 
проекту порядку денного загальних зборів:
1. про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній устано-
ві, яка надає товариству додаткові послуги щодо виконання 
функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку 
голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з 
пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, 
пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах 
акціонерів, повноваження лічильної комісії передати депозитарній 
установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з якою Товариством укладено договір.
1.2. Обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про 
закінчення загальних зборів акціонерів лічильну комісію з числа 
працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".
2. прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) 
загальних зборів товариства.
2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних 
зборів:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань 
порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, 
посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на 
Загальні збори не допускаються.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних 
зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів 
Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та 
імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано 
пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не 
розглядаються.

- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться 
виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст 
яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядо-
вою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів 
Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивно-
го голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної 
реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товари-
ства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для 
голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів 
та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошен-
ня результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова 
Загальних зборів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він 
відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні 
підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваже-
ного представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона 
є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумерова-
ні; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені 
жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо 
одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив 
у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким 
голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання 
порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з 
такого питання порядку денного приймається в разі затвердження 
акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З 
метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома 
проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати 
"ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших 
проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або 
"УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може 
бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В 
разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із 
запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення 
(пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має 
право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих 
проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення 
(пропозиціями), або не брати участь у голосуванні. 
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються 
під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо 
він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому 
містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або 
розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою 
більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 
загальних зборах.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону 
України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. 
Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищу-
вати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня 
приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструва-
лися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість 
розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну 
черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше 
трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення 
Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутріш-
ніх положень та чинного законодавства України.
3. розгляд звіту директора товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. прийняття рішення за 
наслідками розгляду звітів директора.
3.1. Роботу Директора Товариства в 2017 році визнати задовільною та 
такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і 
положенням його установчих документів.
3.2. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.
4. розгляд звіту наглядової ради товариства про результати 
діяльності в 2017 році. прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту наглядової ради.
4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною 
та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і 
положенням його установчих документів.
4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

приватне аКцІонерне товариСтво «фІрма «лЬвІв-петролЬ»
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5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) 
Товариства за 2017 рік.
6. визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття 
збитків) товариства за підсумками роботи в 2017 році.
6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товари-
ство має збиток від фінансово-господарської діяльності. Затвердити 
збитки у розмірі 16 121,8 тис. грн. 
6.2. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не затверджувати, у зв’язку 
з його відсутністю.
6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності 
Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами господар-
ської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ст. 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: www.lviv-petrol.lviv.net. 

Інформація про кількість акцій:
Станом на 10.10.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 

надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість акцій Товариства складає 101 520 000 (сто один мільйон п’ятсот 
двадцять тисяч) штук простих іменних акцій.

Станом на 10.10.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким над-
силається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість 
голосуючих акцій Товариства складає 101 384 651 (сто один мільйон триста 
вісімдесят чотири тисячі шістсот п’ятдесят одна) штука простих іменних акцій.

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

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

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного відбувається від дати надіслан-
ня акціонерам даного повідомлення до 04 грудня 2018 року (включно) у ро-
бочі дні, з понеділка по четвер з 10.00 год. до 16.00 год., в п'ятницю з 
10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адре-
сою: Україна, м. Львів, проспект Червоної Калини, 62А, 4 поверх, зал засі-
дань (конференц-зал). Контактна особа – Яциніна Марта Сергіївна. Теле-
фон для довідок: (032) 232-66-70.

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

права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України «про акціонерні товариства», якими вони можуть користувати-
ся після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а 
також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

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

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

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

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

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

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізви-

ща (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства.

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

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

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

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

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

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

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний 
строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, 
повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення 
акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або від-
кликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів елек-
тронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах на свій розсуд.

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

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

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

основні показники фінансово-господарської діяльності
прат «фІрма «лЬвІв-петролЬ» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до «Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням 

НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)
найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 47769,3 41131,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 105,2 122,1
Запаси 0,1 0,1
Сумарна дебіторська заборгованість 156,6 381,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,6 1,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -165432,0 -149310,1
Власний капітал -114672,0 -98500,1
Зареєстрований (статутний) капітал 50760,0 50760,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 158490,0 136128,9
Поточні зобов'язання і забезпечення 3951,3 3552,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -16121,8 -1382,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 101 520 000 101 520 

000
прат «фІрма «лЬвІв-петролЬ»
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повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ГалицЬ-

Кий механІЧний Завод» (код ЄДРПОУ 05759244, місцезна-
ходження: 77100, Івано-Франківська область, м. Галич, вул. Вітовського, 20 
(надалі – Товариство або ПАТ «ГМЗ»), повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори або Загальні збо-
ри), які відбудуться 07 грудня 2018 року об 11-00 год., за адресою: Івано-
франківська область, м. Галич, приміщення актового залу національ-
ного Заповідника «давній Галич». Реєстрація акціонерів для участі у 
Зборах буде проводитись 07 грудня 2018 року з 10-00 до 10-45 год. за міс-
цем проведення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Зборах – 03.12.2018р. (станом на 24-00 год.).

перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку 
денного):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2015-2017 роки та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2015-2017 роки та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річних звітів Товариства за 2015-2017 роки.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 

2015-2017 роки.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради Товариства.
7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
8. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
9. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції 

статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким на-
даються повноваження на підписання нової редакції статуту Товариства та 
проведення дій щодо забезпечення її державної реєстрації.

10. Про затвердження положення про загальні збори акціонерів Товари-
ства та положення про наглядову раду Товариства.

11. Обрання членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами на-

глядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів ак-
ціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 
77100, Івано-Франківська область, м. Галич, вул. Вітовського, 20, адміні-
стративний корпус Товариства (кабінет Директора), у робочі дні з 9-00 до 
15-00, а в день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Відповідаль-
на особа за ознайомлення акціонерів з документами: Директор Товариства 
Гнип Петро Миколайович. Контактний телефон: (03431) 21596.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, кожен акціонер 
може запропонувати включення нових питань до проекту порядку денного 
з відповідними проектами рішень з цих питань, а щодо кандидатів до скла-

ду органів товариства - не пізніше ніж 7 днів до дати проведення Зборів. 
Порядок подання пропозицій та права, які надаються акціонерам та якими 
вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведен-
ня Зборів у строк до дати проведення Зборів, визначаються відповідно до 
вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі в Зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам ак-
ціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повнова-
ження представника: для керівників юридичних осіб - документ про призна-
чення на посаду та виписку зі статуту акціонера-юридичної особи, у якій 
визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших пред-
ставників – довіреність, видану для участі у Зборах, оформлену згідно з 
вимогами чинного законодавства України. Участь в Зборах за довіреністю 
бере той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Пред-
ставник за довіреністю вирішує всі питання щодо голосування на Зборах 
на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Надання довіреності 
не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника. Документи повинні надавати можливість одно-
значно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком 
акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, 
складеним станом на 24 годину 03 грудня 2018 року).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: 
http://galichmz.com.ua.

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
найменування показника період

2015р. 2016р. 2017р.
Усього активів 45314 45449 45525
Основні засоби (за залишковою 
вартістю) 

950 911 874

Запаси 278 370 409
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

148 158 230

Гроші та їх еквіваленти - 12 -
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 

868 870 871

Власний капітал 45296 45298 45299
Зареєстрований (пайовий/
статутний) капітал 

44428 44428 44428

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення 

- - -

Поточні зобов'язання і забезпечення 18 151 226
Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток) 

48 2 1

Середньорічна кількість акцій(шт.) 177 710 000 177 710 000 177 710 000
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,00027 0,00001125 0,0000056

директор публічного акціонерного товариства «Галицький меха-
нічний завод» п.м. Гнип

01 грудня 2018 року о 12 год. 00 хв. відбудуться позачергові загальні 
збори акціонерів ПрАТ «ОРХІДЕЯ» (ідентифікаційний код 19032729). Дата 
та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) 

для участі у зборах: 01 грудня 2018 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. 
Місце реєстрації та проведення зборів: місто Київ, Бессарабська площа, 
буд. 2.

прат «орхІдея»

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 
"аЗовЗаГалЬмаШ"

2. Ідентифікаційний код юридич-
ної особи

13504334

3. Місцезнаходження 87535, м. Марiуполь, площа 
Машинобудiвельникiв, б.1

4. Міжміський код, телефон та факс (0629) 56-08-77 (0629) 56-08-77
5. Електронна поштова адреса selyutina-oa@azovmash.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.azovmash.com/ru/
investors/1382087673

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

II. текст повідомлення
Засiданням Наглядової ради ПрАТ «Азовзагальмаш» (протокол № 4/18 вiд 

31.10.2018 року) було прийнято рiшення продовжити термiн дiї Трудового дого-
вору з Хаджиновим Сергiєм Миколайовичем (паспорт серiї ВВ №500905, вида-
ний Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй областi, 
06.08.1998р.) на посадi Генерального директора ПрАТ «Азовзагальмаш» з 02 
листопада 2018 року на 1 (один) рiк, а саме до 01 листопаду 2019 року.

Строк, на який призначено особу: на 1 (один) рiк.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: 

директор, заступник Генерального директора. 
Часткою, якою володiє посадова особа в статутному капiталi Товари-

ства - 0.004085%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 
1900 акцiй.

Зазначена посадова особа 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 Хаджинов Сергiй Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

01.11.2018
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

10 грудня 2018 року за місцем знаходження приватноГо  
аКцІонерноГо товариСтва «волтеКС-меланж»,  
в приміщенні адміністративно-виробничої будівлі, що знаходиться за  
адресою м. луцьк, вул. Карбишева, 2 , в кабінеті голови правління  
о 12 годині будуть проводитись позачергові загальні збори акціонерів 
Приватного акціонерного товариства «Волтекс-Меланж».

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9-00 год. до 11-30 год. 
10 грудня 2018 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде 
складений станом на 24 годину 04 грудня 2018 року. 

питання, що будуть виноситись на голосування :
1.Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. 2.Прийняття 

рішення з питань проведення загальних зборів . 3.Встановлення порядку 
і способу засвідчення бюлетенів. 4.Затвердження результатів укладення 
договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення.  
5.Затвердження результатів приватного розміщення акцій. 6. Затверджен-
ня звіту про результати приватного розміщення акцій. 7.Внесення змін до 
статуту, в тому числі пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу акціо-
нерного товариства. 8.Затвердження уповноважених осіб для підписання 
Статуту Товариства і здійснення дій щодо державної реєстрації.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: voltex-melange.com. 

Загальна кількість акцій, в тому числі голосуючих, станом на 01 листо-
пада 2018 року ( дату складання переліку акціонерів, яким надсилати-
меться письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціо-
нерного товариства) становить 10000 простих іменних акцій.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонери можуть 
ознайомитись з необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного матеріалами, з формою та текстом бюлетенів у приміщенні товари-
ства за місцезнаходженням товариства у робочі дні, у робочий час у кабі-
неті голови правління. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з 
матеріалами – юрисконсульт Парфелюк І.П. Після отримання даного по-
відомлення акціонери мають право, в порядку, визначеному ст..36,38 ЗУ 
«Про акціонерні товариства»: до дати проведення загальних зборів акціо-
нерів письмово ставити запитання правлінню товариства, що стосуються 
проекту порядку денного, порядку денного та отримувати від нього пись-
мові відповіді; не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення зборів вноси-
ти пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного; не 
пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів вносити пропозиції щодо 
нових кандидатів до складу органів управління в межах встановленої їх 
кількості; оскаржувати рішення товариства до суду про відмову у вклю-
ченні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного, що не зупиняє 
проведення загальних зборів; у разі внесення змін до проекту порядку 
денного загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 
загальних зборів бути повідомленим про такі зміни та отримати новий по-
рядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропо-
зицій акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Для участі у загальних зборах акціонерів та голосуванні акціонери можуть 
призначити представника в порядку представництва, визначеного ст. 39 
ЗУ «Про акціонерні товариства». Довіреність підлягає посвідченню нота-
ріусом чи депозитарною установою. Голосування проводиться в межах 
завдань, зазначених в довіреності, для участі в голосуванні представнику 
обов’язково для реєстрації пред’явити документ, що посвідчує особу. Для 
участі у зборах акціонер повинен пред’явити документ, що посвідчує осо-
бу (паспорт, посвідчення водія), а представник - додатково довіреність. 

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 «херСон-авто»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03112900
3. Місцезнаходження: 73034, м. херсон, миколаївське шосе 5-й км
4. Міжміський код, телефон та факс: 0552 373200 0552 372985
5. Електронна поштова адреса: office@khersonauto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: kherson-avto.ukravto.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

Рiшення про звiльнення прийнято Наглядовою Радою ПрАТ «ХЕРСОН-
АВТО» 30.10.2018 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi 
протоколу засiдання Наглядової Ради ПрАТ «ХЕРСОН-АВТО» 
№ 30/10/2018-1 вiд 30.10.2018 р. та поданої заяви. Посадова особа Зень-
ков Володимир Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано ), який займав посаду Генеральний директор, 
звiльнений 31.10.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посадi: 3 роки.

Рiшення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПрАТ «ХЕРСОН-
АВТО» 30.10.2018 р. Призначення посадової особи виконано на пiдставi 
протоколу засiдання Наглядової Ради ПрАТ «ХЕРСОН-АВТО» 
№ 30/10/2018-1 вiд 30.10.2018 р. та поданої заяви. Посадова особа Моро-
зов Сергiй Iгоревич (згоди на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано), призначена на посаду Генеральний директор з 
01.11.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: без зазна-
чення строку призначення. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: директор фiлiї, заступник генерального директора з 
сервiсу i торгiвлi запчастинами. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать 
цiй особi: 0 акцiй.

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 Зеньков Володимир Володимирович

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 
30.10.2018

(дата) 
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повідомлення про виникнення особливої інформації.
Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариСтво «УКраЇнСЬКий наУКово-
доСлІдний ІнСтитУт полІГрафІЧноЇ промиСло-
воСтІ Ім. т.Г. ШевЧенКа» Корпоративне пІдпри-
ємСтво даК «УКрвидавполІГрафІя»

КОД ЄДРПОУ емітента: 02477019. Місцезнаходження емітента: 
м. Львів, вул. Володимира Великого, 4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента: 0322459552.Електронна поштова адреса емітента: 
inpolshevch@emitent.net.ua Вид особливої інформації: відомості про змі-
ну складу посадових осіб емітента. 31.10. 2018 р. відповідно до Наказу 
№25-К від 17.10.2018 року стались наступні зміни:

Звільнено:
Головний бухгалтер Мельник Марія Ярославівна, володіє 0% статутно-

го капіталу емітента.
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

повідомлення про виникнення особливої інформації.
Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариСтво «видавництво «вІлЬна УКраЇна» 
Корпоративне пІдприємСтво даК «УКрвидав-
полІГрафІя»

КОД ЄДРПОУ емітента: 05905697.
Місцезнаходження емітента:м. м. Львів, вул. Володимира Великого, 2.
Міжміський код, телефон та факс емітента: 0322389522.
Електронна поштова адреса емітента: vilnaukraina@dokaplus.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтеренет:vilnaukraina.infotms.net.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
31 жовтня 2018 р. відповідно до Наказу ПрАТ «Видавництво «Вільна 

Україна» №42-К від 31.10.2018 року стались наступні зміни:
Звільнено: головний бухгалтер Бобак Ангела Петрівна, володіє 0% 

статутного капіталу емітента.
Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та по-

садові злочини не має.

Затверджено
Наглядовою радою

ПАТ «ЗНКІФ «Синергія Клаб»
Протокол від 12.09.2018р.

ЗмІни до проСпеКтУ емІСІЇ аКцІй

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«ЗаКритий недиверСифІКований 

Корпоративний ІнвеСтицІйний фонд 
«СинерГІя КлаБ»

1. розділ а. характеристика корпоративного фонду
1.1. пункт 11 викласти у наступній редакції:
11. Дата припинення діяльності – 08/11/2020.
2. розділ Б. характеристика компанії з управління активами
2.1. пункт 6 викласти у наступній редакції:
6. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління акти-
вами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): рішення 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47 від 18.01.2011р.); 
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №307 
від 17.03.2016р.).

пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

прізвище, ім’я, по 
батькові посада

володіння часткою 
в статутному 

капіталі фонду (%)

пряме
опосе-

редкова-
не

Оксаніч Сергій 
Михайлович

Президент (Голова 
Правління)

0,0000 0,0000

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор (Член 
Правління), Відповідальний 
за внутрішній контроль

0,0000 0,0000

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор (Член 
Правління)

0,1456 0,0000

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник Виконавчого 
директора (Член 
Правління)

0,0000 0,0000

Кологойда Олексан-
дра В’ячеславівна

Директор юридичного 
департаменту (Член 
Правління)

0,0000 0,0000

Бенедик Ольга 
Миколаївна

Головний бухгалтер 0,2183 0,0000

Пітер Голдшайдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової ради 0,0000 0,0000

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови Наглядо-
вої ради

0,0000 0,0000

Шинкевич Юрій 
Петрович

Член Наглядової ради 0,0000 0,0000

Яковенко Ігор 
Валентинович

Член Наглядової ради 0,0000 0,0000

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної комісії 0,0000 0,0000

Шуран Оксана 
Несторівна

Член Ревізійної комісії 0,0000 0,0000

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної комісії 0,0000 0,0000

3. розділ д. відомості про зберігача
3.1. пункти 4-5 викласти у наступній редакції:
4. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а 
саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування – рі-
шення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 від 
17.09.2013р.;

5. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи – рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 від 17.09.2013р.

4. розділ є. відомості про аудиторську фірму
4.1. пункт 4-5 викласти в наступній редакції:
4. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудито-

рів, видане Аудиторською палатою України – реєстраційний №1610, дата 
видачі 30.03.2001р.;

5. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудито-
рів, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку – реєстраційний №327, серія та номер П 000327, дата 
видачі 18.12.2015р.

4.2. Доповнити розділ є пунктом 6:
6. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане Ауди-

торською палатою України – № 0748 від 25.01.2018р.
5. розділ в. текст регламенту фонду
5.1. пункт 1.5 викласти у наступній редакції:
1.5. Строк діяльності – 16 років з дня державної реєстрації Фонду як 

юридичної особи.

Президент
ПрАТ «КІНТО»
Оксаніч Сергій Михайлович  _______________

Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна  _______________

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «Синергія Клаб»
Мельничук Віталій Григорович  _______________

Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна  _______________

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Затверджено
Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»
Протокол від 28 вересня 2018 року

ЗмІни до проСпеКтУ емІСІЇ
інвестиційних сертифікатів

відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду 
«КІнто-еквіті»

приватного акціонерного товариства «КІнто»
1. розділ а. «характеристика компанії з управління активами»
1.1. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

прізвище, ім’я, по 
батькові посада

володіння 
часткою в 

статутному капіталі 
Компанії (%)

пряме опосеред-
коване

Оксаніч Сергій 
Михайлович

Президент (Голова 
Правління)

41,74321 0,00000

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор 
(Член Правління), 
Відповідальний 
за внутрішній 
контроль

2,88783 0,00000

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий 
директор (Член 
Правління)

0,20252 0,00000

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник Виконавчо-
го директора
(Член Правління)

0,02700 0,00000

Кологойда Олександра 
В’ячеславівна 

Директор юридичного 
департаменту (Член 
Правління)

0,00000 0,00000

Бенедик Ольга 
Миколаївна

Головний бухгалтер 0,01013 0,00000

Пітер Голдшайдер 
(громадянин 
Австрії)

Голова Наглядової 
ради

0,00005 0,00000

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови 
Наглядової ради

2,09229 0,00000

Шинкевич Юрій 
Петрович

Член Наглядової ради 0,00000 0,33244

Яковенко Ігор Валенти-
нович

Член Наглядової ради 0.67012 0,00000

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної 
комісії

1,04444 0,00000

Шуран Оксана 
Несторівна

Член Ревізійної комісії 0,00000 3,50192

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної комісії 1,58641 0,00000

Інші посадові особи статутом ПрАТ «КІНТО» не передбачені.
2. розділ Б. «характеристика пайового інвестиційного фонду»
2.1. Підпункти 1.1.-1.2. пункту 1 викласти у наступній редакції:
1. Найменування:
1.1 повне – Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд ак-

цій «КІНТО-Еквіті» (далі «Фонд»);
1.2. скорочене – ПІФ «КІНТО-Еквіті».
3. розділ 1 «відомості про пайовий інвестиційний фонд»
3.1. підпункти 1.1.1.-1.1.2. пункту 1.1. викласти в наступній редакції:
1.1. Найменування Фонду:
1.1.1. повне: Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд ак-

цій «КІНТО-Еквіті»;
1.1.2. скорочене: ПІФ «КІНТО-Еквіті».
3.2. пункт 1.3. викласти в наступній редакції:
1.3. Вид Фонду – спеціалізований.
3.3. Доповнити пунктом 1.4.:
1.4. Клас Фонду – фонд акцій.
4. розділ 5 «порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів 

Компанією»
4.1. Доповнити пункт 5.2. реченням:
5.2. У разі, якщо Заявку на викуп подає Агент, така заявка подається без-

посередньо Компанії.
4.2. пункт 5.6. викласти в наступній редакції:
5.6. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються протягом семи робо-

чих днів з дня переказу інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Ком-
панії як емітента інвестиційних сертифікатів Фонду шляхом виплати коштів 

з каси Агента або здійснення банківського переказу на рахунок Учасника. 
При цьому, у разі здійснення розрахунків шляхом:

- виплати коштів з каси Агента або
- банківського переказу коштів на рахунок Учасника, що відкритий в 

ПАТ  «Піреус банк МКБ»,
з суми до виплати утримується комісія банку за видачу готівки або за 

здійснення вказаного переказу відповідно.
У разі, якщо договором про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду пе-

редбачено, що розрахунки здійснюються шляхом виплати з каси Агента, і 
Учасник протягом строку, зазначеного в цьому пункті, не звернеться для 
отримання належних йому коштів, такі кошти за рахунок Учасника у поряд-
ку, встановленому чинним законодавством, передаються в депозит нотарі-
альної контори (приватного нотаріуса) для їх наступної передачі нотаріусом 
Учаснику.

4.3. пункт 5.9. виключити.
5. «Інвестиційна декларація»
5.1. пункт 1 викласти в наступній редакції:
1. Повне найменування Фонду – Відкритий спеціалізований пайовий ін-

вестиційний фонд акцій «КІНТО-Еквіті».
5.2. пункт 4 викласти в наступній редакції:
4. Активи Фонду складаються з:
1) акцій акціонерних товариств; 
2) цінних паперів спеціалізованих біржових індексних фондів, до індек-

сного кошику яких входять виключно акції;
3) акцій іноземних емітентів та цінних паперів іноземних біржових фон-

дів, які перебувають в обігу на іноземних фондових біржах, перелік яких 
визначається Комісією;

4) депозитарних розписок на цінні папери, зазначені у підпунктах 1-3 
цього пункту;

5) деривативів, базовим активом яких є активи, зазначені у підпунктах 
1-4 цього пункту;

6) коштів в національній та іноземній валюті;
7) депозитів в національній та іноземній валюті.
5.3. в пункті 5 слова «диверсифікованого інвестиційного фонду» замі-

нити словами «спеціалізованого фонду акцій».
5.4. пункт 6 викласти в наступній редакції:
6. Пріоритетним напрямком інвестування коштів є акції, що найбільш ак-

тивно торгуються на організаторах торгівлі.
5.5. в пункті 7 слова «диверсифікованого пайового інвестиційного фон-

ду» замінити словами «спеціалізованого фонду акцій».
6. розділ Г. «дані про проголошену емісію інвестиційних сертифіка-

тів»
6.1. пункт 8 викласти в наступній редакції:
8. Адреса місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: місто 

Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б.
6.2. пункт 11.1. викласти в наступній редакції:
11.1. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється 

Агентами, а також Компанією у випадках, передбачених цим проспектом 
емісії.

6.3. Доповнити пункт 11.2. реченням:
11.2. У разі, якщо Заявку на придбання подає Агент, така заявка подаєть-

ся безпосередньо Компанії.
7. розділ д. «відомості про зберігача»
7.1. абзаци 4-5 викласти у наступній редакції:
- Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а 
саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування – рі-
шення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 від 
17/09/2013р.;

- Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи – рішення Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 від 
17/09/2013р.

8. розділ е. «відомості про аудиторську фірму»
8.1. пункт 4-5 викласти в наступній редакції:
4. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

видане Аудиторською палатою України – реєстраційний №1610, дата ви-
дачі 30/03/2001р.;

5. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку – реєстраційний №327, серія та номер П 000327, дата видачі 
18/12/2015р. 

8.2. Доповнити пунктом 6:
6. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане Ауди-

торською палатою України – № 0748 від 25/01/2018р.

вІдКритий диверСифІКований пайовий ІнвеСтицІйний фонд «КІнто-еКвІтІ» 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «КІнто»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №210, 2 листопада 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

12

9. розділ є. «відомості про торговців цінними паперами»
9.1. відомості про торговців цінними паперами, що здійснюють 

розміщення (андеррайтинг) інвестиційних сертифікатів фонду:
9.1.1. Абзац четвертий пункту першого викласти у наступній редакції:
- Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме андеррайтинг – рішення Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку №1441 від 11/09/2015р.;

9.2. відомості про торговців цінними паперами, що здійснюють 
викуп та продаж раніше викуплених інвестиційних сертифікатів 
фонду:

9.1.2. Абзац четвертий пункту першого викласти у наступній редакції:
- Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме брокерської діяльності – рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку №1441 від 11/09/2015р.;

9.1.3. Абзац четвертий пункту другого викласти у наступній редакції:
- Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 

паперами, а саме брокерської діяльності – рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку №858 від 02/10/2012р.;

9.1.4. Абзац четвертий пункту третього викласти у наступній редакції:
- Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме брокерської діяльності – рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку №58 від 31/01/2013р.

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович  _______________

Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна  _______________

Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна  _______________

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне Акцiонерне Товариство 
«КРЕДОБАНК»

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

тентом для розкриття інформації https://www.kredobank.com.ua/about/akcioner
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

30.10.2018 року Польський акцiонерний банк «Загальна ощадна каса» 
(PKO BP S.A. м.Варшава), як єдиний акцiонер ПАТ «КРЕДОБАНК», з метою 

приведення у вiдповiднiсть складу Спостережної Ради до вимог Законiв 
України «Про акцiонернi товариства» та «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», 
прийняв рiшення про обрання третього незалежного члена Спостережної 
Ради ПАТ «КРЕДОБАНК» - Артура Ключного - строком до рiчних загальних 
зборiв в 2019 роцi. Протягом останнiх 5 рокiв працював: член Спостережної 
Ради, заступник Голови Правлiння, радник ТзОВ PD Co; Заступник голови 
Правлiння ТзОВ «Arioco Consulting» (м.Варшава). Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями ПАТ «КРЕДОБАНК» не 
володiє. 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 Ґжеґож
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

31.10.2018
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «КредоБанК»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство «Миколаї-
вобленерго»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 23399393
3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
4. Міжміський код, телефон та факс (0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14
5. Електронна поштова адреса kanc@energy.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації www.energy.mk.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

Вiдповiдно до п. 17.3.(29) Статуту АТ «Миколаївобленерго» до ви-
ключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься прийняття рiшення 
про надання згоди на вчинення значного правочину. Вiдповiдно до п. 
20.1.1. Статуту Товариства визначено, що незалежно вiд вартостi зна-
чними правочинами є кредитнi договори. 

Рiшенням засiдання Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» вiд 
30.10.2018 ( Протокол № 29) надано згоду на вчинення значного пра-
вочину, а саме: укладення Товариством Кредитного договору з  
ПАТ «Банк Восток» на вiдкриття кредитної лiнiї з кредитним лiмiтом  
45 000 000,00 (сорок п’ять мiльйонiв) гривень, строком на 1 рiк з  
моменту пiдписання договору та процентною ставкою за користуван-
ня кредитними коштами у розмiрi 21 % рiчних.

Предмет договору: Банк вiдповiдно до умов цього Договору 
зобов’язується надати Позичальнику грошовi кошти (Кредит) шля-
хом вiдкриття вiдкличної вiдновлюваної кредитної лiнiї з макси-
мальним лiмiтом 45 000 000 (Сорок п’ять мiльйонiв) гривень, а По-
зичальник зобов’язується сплатити за користування Кредитом 
проценти та повернути Кредит у порядку i в строки, визначенi цим 

Договором. Проценти за користування Кредитом згiдно цього До-
говору нараховуються за ставкою 21% (Двадцять один вiдсоток) 
рiчних. Процентна ставка за цим Договором є фiксованою. У разi 
настання термiну повернення Кредиту вiдповiдно до умов цього 
Договору, на прострочену заборгованiсть продовжують нарахову-
ватися проценти за ставкою 21% (Двадцять один вiдсоток) 
рiчних.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину ста-
новить 45000 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi 1164060 тис. грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi 3.866%.

На засiданнi Наглядової ради, при прийняттi зазначеного 
рiшення присутнi 4 з 7 членiв Наглядової ради. Вiдповiдно до  
п. 17.11.5. Статуту Товариства засiдання Наглядової ради є право-
мочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини членiв вiд за-
гального складу Наглядової ради, кворум для прийняття рiшень 
наявний. «За» прийняття рiшення проголосували - 4 особи, «Про-
ти» - 0 осiб.

Адреса сторiнки власного веб-сайту, на якiй розмiщений протокол 
засiдання Наглядової ради, на якому прийняте рiшення: https://www.
energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/protokolnagladovarada/17-
18/Protokol29-30102018.pdf

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 О.П. Сивак
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
31.10.2018

(дата)

аКцIонерне товариСтво 
«миКолаЇвоБленерГо»
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приватне аКцІонерне товариСтво «терем-
но хлІБ» (код за ЄДРПОУ 05509694) повідомляє про втрату оригіналу 
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій за реєстраційним номером 
19/03/1/10, дата реєстрації 25.06.2010 р., дата видачі 19.09.2011 р. видане 

Волинським територіальним управлінням Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку, на загальну суму 4 904 609,00 гривень, 19 618 436 
штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн., форма існу-
вання бездокументарна.

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

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

аКцIонерне товариСтво 
"втБ БанК"

2. Код за ЄДРПОУ 14359319
3. Місцезнаходження 01004 Київ бул. Т.Шевченка/

вул. Пушкiнська, 8/26
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 4986446 486-04-90

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

https://vtb.ua/about/general/information/
special-information/

7. Вид особливої інформації Про кількість голосуючих акцій та розмір 
статутного капіталу за результатами 
його збільшення або зменшення

II. текст повідомлення
Дата отримання емiтентом iнформацiї про кiлькiсть голосуючих акцiй 

вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв - 30.10.2018
Дата державної реєстрацiї змiн до статуту, пов’язаних зi зменшенням/

збiльшенням статутного капiталу: 04.10.2018
Дата прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу та назва 

уповноваженого органу емiтента, що його прийняв: 24.04.2018 позачерговi 
загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ВТБ БАНК»

Причини, якi обумовили прийняття такого рiшення: необхiднiсть фор-
мування резервiв та забезпечення поточної дiяльностi.

Спосiб збiльшення сттутного капiталу: шляхом приватного розмiщення 
додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових 
внескiв.

Розмiр статутного капiталу на дату прийняття рiшення про його 
збiльшення: 36795293937.50грн.

Розмiр статутного капiталу пiсля збiльшення: 38978776352.50грн.
Сума, на яку збiльшився статутний капiтал: 2183482415.00грн.
Частка (у вiдсотках), на яку збiльшився статутний капiтал: 5,934%
Кiлькiсть голосуючих акцiй та їх частка у загальнiй кiлькостi акцiй (у 

вiдсотках) станом на дату отримання емiтентом iнформацiї про кiлькiсть 
голосуючих акцiй вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв: 
389783175967 або 99,99895%

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 Вайсман К.М.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.10.31
(дата)
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для 

опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО"

2. Код за ЄДРПОУ 05388983
3. Місцезнаходження 16300 Чернiгiвська обл., смт. Куликiвка вул 

8-го Березня , 18-А
4. Міжміський код, телефон 
та факс

04643 2-15-35 04643 2-15-35

5. Електронна поштова 
адреса

kulykivske@merlin.net.ua

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

kulik-moloko.net.ua

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

II. текст повідомлення
31.10.2018 року Наглядовою радою ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», 

далi - Товариство, (Протокол засiдання Наглядової Ради б/н вiд 31.10.2018 
року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а 
саме: -припинено 31.10.2018 року повноваження директора Товариства 
Бажана Олександра Володимировича на пiдставi особистої заяви про 
звiльнення з займаної посади за угодою сторiн. Не володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi пов’язанi з 
неможливiстю виконання обов’язкiв директора у зв’язку зi звiльненням. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував 
на посадi з 18.04.2016 р. по 31.10.2018 р. Посадова особа згоди на роз-
криття паспортних даних не надала.

-обрано з 01.11.2018 року Виконуючим обов’язки директора Товариства 
Анiча Сергiя Вiкторовича на пiдставi його особистої заяви, на строк до об-

рання нового директора Товариства. Не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента. Змiни у персональному складi пов’язанi з припиненням 
31.10.2018 року повноважень директора Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, яка 
обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер 
ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», головний бухгалтер ПрАТ «Комвольно-
суконна компанiя «Чексiл». Посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надала.

-звiльнено 31.10.2018 року головного бухгалтера Товариства Анiча 
Сергiя Вiкторовича на пiдставi особистої заяви про звiльнення з займаної 
посади за угодою сторiн. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 
Змiни у персональному складi пов’язанi у зв’язку з обранням особи з 
01.11.2018 р. Виконуючим обов’язкiв директора Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 
01.12.2015 р. по 31.10.2018 р. Посадова особа згоди на розкриття паспорт-
них даних не надала.

- призначено на посаду головного бухгалтера 01.11.2018 року Глушак 
Лiлiю Вiталiївну на пiдставi її особистої заяви прийом на роботу, на строк 
до моменту звiльнення з займаної посади. Не володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента. Змiни у персональному складi пов’язанi з наявною 
вакантною посадою головного бухгалтера Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, яка 
обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв : заступник головного бухгалтера 
ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО», бухгалтер по виробництву 
ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО». Посадова особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надала.

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 Бажан Олександр Володимирович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.10.31

(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
“КУлиКIвСЬКе молоКо”
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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 товари-

ство "Київський електровагоно-
ремонтний завод"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00480247

3. Місцезнаходження 03049, м. Київ, вул. Ползунова, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 245-42-69 465-35-89
5. Електронна поштова адреса info@kevrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

kevrz.com.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшенням акцiонера вiд 19.10.2018 № 71-4/79-10, яке прийнято на засiданнi 

правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 19.10.2018 № Ц- 64/78 Ком. т.) 
достроково припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Тагурової С.А. 
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перебу-
вав на посадi з 22.12.2017.

Рiшенням акцiонера вiд 19.10.2018 № 71-4/79-10, яке прийнято на 
засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 19.10.2018 № Ц-64/78 
Ком. т.) достроково припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Вен-
гера В.В. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини 
немає. Перебував на посадi з 22.12.2017.

Рiшенням акцiонера вiд 19.10.2018 № 71-4/79-10, яке прийнято на засiданнi 
правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 19.10.2018 № Ц- 64/78 Ком. т.) 
достроково припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Свертоки Т.В. 
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перебу-
вав на посадi з 22.12.2017.

Рiшенням акцiонера вiд 19.10.2018 № 71-4/79-10, яке прийнято на засiданнi 
правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 19.10.2018 № Ц- 64/78 Ком. т.) до-
строково припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Кадькаленко Ю.А. 
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних 
не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини немає. Перебував на 
посадi з 22.12.2017.

Рiшенням акцiонера вiд 19.10.2018 № 71-4/79-10, яке прийнято на 
засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 19.10.2018 № Ц-64/78 
Ком. т.) достроково припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї 
Дев’ятка В.Г. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини 
не має. Перебував на посадi з 22.12.2017.

Рiшенням акцiонера вiд 19.10.2018 № 71-4/79-10, яке прийнято на 
засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 19.10.2018 № Ц-64/78 
Ком. т.) достроково припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї 
Мирошкiної Т.В. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi 
злочини немає. Перебував на посадi з 22.12.2017.

Рiшенням акцiонера вiд 19.10.2018 № 71-4/79-10, яке прийнято на 

засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 19.10.2018 № Ц-64/78 
Ком. т.) членом ревiзiйної комiсiї обрано Ланового О.А. строком на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини немає. Iншi 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: старший ревiзор, 
заступник начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту Департаменту 
внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалiзниця».

Рiшенням акцiонера вiд 19.10.2018 № 71-4/79-10, яке прийнято на 
засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 19.10.2018 № Ц-64/78 
Ком. т.) членом ревiзiйної комiсiї обрано Логiнова П.Є. строком на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини немає. Iншi 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: старший ревiзор 
служби ревiзiй та контролю ДП «Одеська залiзниця», старший ревiзор 
вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Управлiння 
внутрiшнього аудиту та контролю регiональної фiлiї «Одеська залiзниця» 
Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалiзниця». 

Рiшенням акцiонера вiд 19.10.2018 № 71-4/79-10, яке прийнято на 
засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 19.10.2018 № Ц-64/78 
Ком. т.) членом ревiзiйної комiсiї обрано Литовченка О.В. строком на  
3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не-
має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: стар-
ший ревiзор регiональної фiлiї «Одеська залiзниця» Департаменту 
внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалiзниця».

Рiшенням акцiонера вiд 19.10.2018 № 71-4/79-10, яке прийнято на 
засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 19.10.2018 № Ц-64/78 
Ком. т.) членом ревiзiйної комiсiї обрано Сокол А.А. строком на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: старший ревiзор 
служби контролю та внутрiшнього аудиту ДП «Приднiпровська залiзниця», 
старший ревiзор Управлiння внутрiшнього аудиту та контролю регiональної 
фiлiї «Приднiпровська залiзниця» Департаменту внутрiшнього аудиту та 
контролю ПАТ «Укрзалiзниця».

Рiшенням акцiонера вiд 19.10.2018 № 71-4/79-10, яке прийнято на 
засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 19.10.2018 № Ц-64/78 
Ком. т.) членом ревiзiйної комiсiї обрано Данiва Р.М. строком на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини немає. Iншi 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: старший ревiзор 
служби контролю та внутрiшнього аудиту регiональної фiлiї «Львiвська 
залiзниця», старший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською 
дiяльнiстю управлiння аудиту та контролю регiональної фiлiї «Львiвська 
залiзниця» Департаменту аудиту та контролю ПАТ «Укрзалiзниця», стар-
ший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю 
управлiння аудиту та контролю регiональної фiлiї «Львiвська залiзниця» 
Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалiзниця». 

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 Гринчишин Христина Богданiвна
Головний бухгалтер (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

01.11.2018
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво “КиЇвСЬКий елеКтроваГоноремонтний Завод”

повІдомлення
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІТІ-

БАНК»
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 anna.bechko@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: - зміна складу посадових осіб емітента; 

ІІ. текст повідомлення
26.10.2018р. Наглядовою радою Банку було прийнято рiшення (прото-

кол № 156 вiд 26.10.2018р.) про припинення повноваження члена Правлін-
ня АТ «СІТІБАНК» Дехтярь Світлани Володимирівни 01.11.2018р. (останній 
день виконання повновжень) у зв’язку із припиненням трудових відносин із 
АТ «СІТІБАНК». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Часткою в статутному капiталi та акцiями Банку не володiє. Поса-
дова особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних. Дех-
тярь Світлана Володимирівна виконувала повноваження члена Правління 
з 05.09.2005 р. На вказану посаду замiсть Дехтярь Світлани Володимирів-
ни нiкого не призначено.

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

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

2. Голова Правління АТ «СІТІБАНК» ___ Александр Грант Мак Уортер
 (підпис) 
 М.П.  26.10.2018р.

аКцІонерне товариСтво «СІтІБанК»
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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 аКцІонерне 

товариСтво "ГнІван-
СЬКий Завод СпецЗа-
лІЗоБетонУ"

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 Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://gnivanszb.com.ua

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

II. текст повідомлення
Рішенням акціонера від 19.10.2018 №71-5/80-14, яке прийнято на засі-

данні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 19.10.2018 №Ц-64/78 
Ком.т.), отримане 31.10.2018, достроково припинено повноваження члена 
ревізійної комісії Кобця Р.М. Часткою в статутному капіталі не володіє. Зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за 
корисливі злочини не має. Перебував на посаді з 15.06.2018.

Рішенням акціонера від 19.10.2018 №71-5/80-14, яке прийнято на засі-
данні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 19.10.2018 №Ц-64/78 
Ком.т.), отримане 31.10.2018, достроково припинено повноваження члена 
ревізійної комісії Бондарчука І.П. Часткою в статутному капіталі не володіє. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за 
корисливі злочини не має. Перебував на посаді з 16.03.2018.

Рішенням акціонера від 19.10.2018 №71-5/80-14, яке прийнято на засі-
данні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 19.10.2018 №Ц-64/78 
Ком.т.), отримане 31.10.2018, достроково припинено повноваження члена 
ревізійної комісії Кравчук Т.М. Часткою в статутному капіталі не володіє. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за 
корисливі злочини не має. Перебувала на посаді з 02.02.2017.

Рішенням акціонера від 19.10.2018 №71-5/80-14, яке прийнято на засі-
данні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 19.10.2018 №Ц-64/78 
Ком.т.), отримане 31.10.2018, достроково припинено повноваження члена 
ревізійної комісії Федоренко Н.М. Часткою в статутному капіталі не воло-
діє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної суди-
мості за корисливі злочини не має. Перебувала на посаді з 02.02.2017.

Рішенням акціонера від 19.10.2018 №71-5/80-14, яке прийнято на засі-
данні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 19.10.2018 №Ц-64/78 
Ком.т.), отримане 31.10.2018, достроково припинено повноваження члена 
ревізійної комісії Соломенцевої О.О. Часткою в статутному капіталі не во-
лодіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної суди-
мості за корисливі злочини не має. Перебувала на посаді з 02.02.2017.

Рішенням акціонера від 19.10.2018 №71-5/80-14, яке прийнято на засі-
данні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 19.10.2018 №Ц-64/78 
Ком.т.), отримане 31.10.2018, достроково припинено повноваження члена 
ревізійної комісії Василькевича М.П. Часткою в статутному капіталі не во-
лодіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної суди-
мості за корисливі злочини не має. Перебував на посаді з 02.02.2017.

Рішенням акціонера від 19.10.2018 №71-5/80-14, яке прийнято на засі-

данні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 19.10.2018 №Ц-64/78 
Ком.т.), отримане 31.10.2018, достроково припинено повноваження члена 
ревізійної комісії Дядюн О.А. Часткою в статутному капіталі не володіє. Зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за 
корисливі злочини не має. Перебувала на посаді з 02.02.2017.

Рішенням акціонера від 19.10.2018 №71-5/80-14, яке прийнято на засі-
данні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 19.10.2018 №Ц-64/78 
Ком.т.), отримане 31.10.2018, членом ревізійної комісії обрано Олексієн-
ка Ю.П. строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за ко-
рисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: начальник відділу ПАТ «Укрзалізниця», менеджер з аудиту - на-
чальник відділу технічного аудиту попереднього контролю та моніторингу 
Департаменту внутрішнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалізниця».

Рішенням акціонера від 19.10.2018 №71-5/80-14, яке прийнято на засі-
данні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 19.10.2018 №Ц-64/78 
Ком.т.), отримане 31.10.2018, членом ревізійної комісії обрано Шаповало-
ву Д.В. строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за ко-
рисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: старший ревізор та заступник начальника відділу служби конт-
ролю та внутрішнього аудиту регіональної філії «Південна залізниця» 
ПАТ «Укрзалізниця», старший ревізор відділу служби контролю та внутріш-
нього аудиту Управління внутрішнього аудиту та контролю регіональної 
філії «Південна залізниця» Департаменту внутрішнього аудиту та контро-
лю ПАТ «Укрзалізниця».

Рішенням акціонера від 19.10.2018 №71-5/80-14, яке прийнято на засі-
данні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 19.10.2018 №Ц-64/78 
Ком.т.), отримане 31.10.2018, членом ревізійної комісії обрано Ярчука М.В. 
строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі 
злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: старший ревізор регіональної філії «Південно-Західна залізниця» 
Департаменту внутрішнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалізниця».

Рішенням акціонера від 19.10.2018 №71-5/80-14, яке прийнято на засі-
данні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 19.10.2018 №Ц-64/78 
Ком.т.), отримане 31.10.2018, членом ревізійної комісії обрано Лазар Л.В. 
строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі 
злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: старший ревізор регіональної філії «Південно-Західна залізниця» 
Департаменту внутрішнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалізниця».

Рішенням акціонера від 19.10.2018 №71-5/80-14, яке прийнято на засі-
данні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 19.10.2018 №Ц-64/78 
Ком.т.), отримане 31.10.2018, членом ревізійної комісії обрано Коломій-
ця А.А. строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за ко-
рисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: старший ревізор відділу з контролю доходів від вантажних та 
пасажирських перевезень регіональної філії «Південно-Західна залізниця» 
Департаменту внутрішнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалізниця».

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 Хардикайнен О.В.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.10.31
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ 

БАНК»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 36061927
3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, буди-

нок 11, приміщення 51.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, 2774709
5. Електронна поштова адреса: bank@europrombank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙ-

СЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далi Банк (Протокол засiдання вiд 

30.10.2018 №30/10/2018) на пiдставi поданої заяви з 31.10.2018 припинено 
повноваження члена Правлiння, вiдповiдального працiвника за проведення 
фiнансового монiторингу Гарбовського Юрiя Iвановича. Згоди фiзичної осо-
би на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у 
статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Перебував на посадi члена Правлiння з 
04.04.2018 по 30.10.2018.

Рiшенням Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙ-
СЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далi Банк (Протокол засiдання вiд 
30.10.2018 №30/10/2018) на посаду члена Правлiння Банку обрано началь-
ника Управлiння фiнансового монiторингу Форостяного Владислава 
Вiкторовича з 31.10.2018 на строк до закiнчення повноважень дiючого 
Правлiння – до 04.04.2019. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не 
володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п’яти рокiв перебував на посадах: у ПАТ «УКР СОЦБАНК» - 
провiдного спецiалiста вiддiлу фiнансового монiторингу Пiвнiчного 

аКцIонерне товариСтво «європейСЬКий промиСловий БанК»
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комерцiйного макрорегiону (м.Київ), провiдного спецiалiста вiддiлу 
фiнансового монiторингу у Пiвнiчному регiонi (м.Київ) департаменту комп-
лаєнсу, головного спецiалiста вiддiлу фiнансового монiторингу у Пiвнiчному 
регiонi (м.Київ) департаменту комплаєнсу, начальника вiддiлу фiнансового 
монiторингу у Пiвнiчному регiонi (м.Київ) департаменту комплаєнсу; у ПАТ 
«ЄВРОПРОМБАНК» - начальника вiддiлу фiнансового монiторингу; у ПАТ 
«АЛЬПАРI БАНК» - начальника Управлiння фiнансового монiторингу; у АТ 

«ЄПБ» - начальника Управлiння фiнансового монiторингу.
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 Філенкова З.Ю.
Голова Правлiння 31.10.2018

НОВИНИ

рынок акций Украины в среду  
возобновил рост

Индекс ПФТС в среду подскочил на 1,84% - до 564,81 
пункта.

Торговый оборот на бирже составил 493,48 млн грн, в 
том числе акциями – 6,225 млн грн.

Среди индексных акций подорожали бумаги «Донбасс-
энерго» (+10%), Райффайзен Банка Аваль (+0,66%) и 
«Укрнафты» (+0,48%). Снизились в цене акции «Центр-
энерго» (-0,6%).

Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился 
на 0,16% - до 1740,81 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду вырос на 0,21% - до 439,3 пункта при объеме тор-
гов 4,18 млн злотых (31,1 млн грн).

В «индексной корзине» изменились в стоимости ак-
ции агрохолдинга ИМК (+2,4%), «Астарты» (+1,01%), 
«Агротона» (-1,54%) и «Кернела» (-0,81%).

нБУ установил начальное минимальное 
обязательное значение LCR на уровне 80%

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил введе-
ние с 1 декабря обязательного норматива ликвидности 
- коэффициента покрытия ликвидности (LCR), сообща-
ется на веб-сайте центробанка.

Соответствующее решение утверждено постановле-
нием правления «О внесении изменений в инструкцию о 
порядке регулирования деятельности банков в Украине» 
№114 и решением №732-рш о внесении изменений в 
«Методику расчета коэффициента покрытия ликвидно-
стью (LCR)». Документы вступают в силу 1 декабря 2018 
года.

Начальное минимальное значение норматива LCR 
установлено на уровне 80%. Затем оно поэтапно будет 
повышаться в соответствии со следующим графиком: с 
1 июня 2019 года – до 90%, с 1 декабря 2019 года – до 
100%.

Банки будут обязаны рассчитывать LCR ежедневно, 
начиная с 1 декабря 2018 года. Значение нормативов 
LCR будет определяться как 30-дневная среднеарифме-
тическая скользящая величина. Таким образом, первой 
отчетной датой для нормативов LCR определено 31 де-
кабря 2018 года.

Норматив LCR установлено по всем валютам, а также 
отдельно по группе иностранных валют. Банки также бу-
дут рассчитывать коэффициент LCR в гривне, однако 
Национальный банк не определяет его обязательное 
минимальное значение.

«Решение правления учитывает итоги проведения те-
стовых расчетов LCR, которые проводились с 1 июня 
2018 года. Кроме того, во внимание были приняты пред-
ложения банков, высказанные в ходе ряда встреч спе-

циалистов НБУ с представителями банковского сообще-
ства. В свою очередь разработанный НБУ график 
позволит банкам в комфортном режиме завершить под-
готовку к работе в условиях новых требований к ликвид-
ности», - отмечено в сообщении. 

С января 2019 года Нацбанк начнет публикацию ин-
формации о выполнении LCR в разрезе банков так же, 
как сегодня публикуются данные о выполнении банками 
других нормативов.

нБУ оценивает объем первого транша  
в рамках новой программы мвф  

в $1,5- 1,9 млрд
Объем первого транша в рамках новой программы со-

трудничества с Международным валютным фондом 
(МВФ) может составить $1,5-1,9 млрд, полагает первый 
замглавы Национального банка Украины Екатерина 
Рожкова.

«У нас недавно был монетарный брифинг, где глава 
НБУ Яков Смолий сообщил, что (транш - ИФ) можно 
ожидать до конца года. Что касается суммы (первого 
транша – ИФ), мне кажется, что между $1,5- 1,9 млрд», 
- сказала она журналистам на форуме BEPSinUA в Кие-
ве в четверг.

Как сообщалось, миссия МВФ и власти Украины в кон-
це октября достигли соглашения о новой 14-месячной 
программе поддержки экономической политики stand-by 
(SBA), которая заменит программу расширенного фи-
нансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и 
истекающую в марте 2019 года.

Соглашение подлежит утверждению менеджментом 
фонда и одобрению его советом директоров. Заседание 
совета ожидается в конце года после принятия Верхов-
ной Радой государственного бюджета на 2019 год в соот-
ветствии с рекомендациями МВФ и увеличения тарифов 
на газ и отопление для домохозяйств, отражающего ры-
ночные тенденции с сохранением поддержки малообес-
печенных потребителей.

Банковский сектор Украины за 9 мес.-2018 
увеличил чистую прибыль в 7,8 раза

Банковский сектор Украины по итогам деятельности в 
январе-сентябре 2018 года получил 10,9 млрд грн чистой 
прибыли, что в 7,8 раза больше, чем за аналогичный пе-
риод 2017 года, соответствующие данные приведены на 
обнародованном на сайте Национального банка Украины 
(НБУ) октябрьском «Обзоре банковского сектора».

НБУ уточняет, что чистая прибыль банков за июль-
сентябрь 2018 года составила 2,7 млрд грн, тогда как в 
аналогичном периоде 2017 года – 3,3 млрд грн.

Операционные доходы за январь-сентябрь выросли 
на 20,3%, в первую очередь из-за прироста чистых 
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процентных и комиссионных доходов. Вместе с тем 
возросли и расходы - на 24,5%. Операционная прибыль 
банков до формирования резервов выросла на 
13,5%.

Согласно обзору банки в третьем квартале продолжа-
ли интенсивное кредитование населения: за квартал чи-
стые гривневые кредиты физическим лицам выросли на 
10,6% равномерно по всем группам банков. В годовом 
измерении гривневые кредиты населению возросли на 
38%.

Кредитование бизнеса сезонно ускорилось (на 8,3% 
за квартал) преимущественно в банках с иностранным 
капиталом и госбанках.

Благодаря оживлению кредитования в третьем квар-
тале доля неработающих кредитов в банковской систе-
ме сократилась на 1,4 процентных пункта (п.п.) - до 
54,3%.

НБУ также сообщает, что вложения кредитных учреж-
дений в облигации внутреннего государственного займа 
(ОВГЗ) возросли на 17 млрд грн. При этом спрос на госу-
дарственные ценные бумаги обеспечили государствен-
ные банки.

Депозитные сертификаты сократились на 2,8 п.п., до 
самого низкого с 2014 года уровня – 2,1%.

В июле-сентябре возросли почти все составляющие 
пассивов банков, в том числе средства международных 
финансовых организаций и межбанковские обязатель-
ства, а также средства Национального банка (через по-
лучение тремя банками кредитов рефинансирования 
сроком более чем на 30 дней).

Касательно депозитов, драйвером роста выступили 
валютные депозиты, как населения, так и бизнеса. Объ-
ем гривневых вкладов населения незначительно сокра-
тился, а бизнеса - остался на уровне предыдущего квар-
тала.

В целом объем депозитного портфеля населения в 
июле-сентябре остался неизменным, а бизнеса - незна-
чительно вырос.

Процентные ставки по депозитам продолжали расти 
вследствие сохранения Нацбанком жесткой монетарной 
политики с повышением учетной ставки до 18% годовых 
в сентябре, а также конкуренции между банками за де-
позиты бизнеса.

По данным НБУ средняя стоимость 12-месячных вкла-
дов физических лиц в гривне повысилась на 0,9 п.п. до 
15% годовых, в долларах США - на 0,2 п.п., до 3,5% го-
довых. При этом ставки по шести-, девяти- и 12-месячным 
вкладам почти не отличались.

Стоимость новых кредитов корпорациям повысилась 
на 0,5 п.п. - до 17.5% годовых, вместе с тем ставки по 
кредитам населению снизились на 0,6 п.п. - до 29,7% го-
довых.

За 9 месяцев 2018 года банковский сектор сформиро-
вал резервы на 19,9 млрд грн, что на 24,2% меньше по-
казателя за аналогичный период прошлого года.

нефть продолжает дешеветь после 
падения на максимум за 2 года в октябре, 

Brent - $74,6 за баррель
Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжа-

ют снижаться после того, как падение котировок по ито-

гам октября стало максимальным более чем за два года 
(с июля 2016 года).

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лон-
донской бирже ICE Futures к 6:59 кв подешевели на $0,45 
(0,6%) - до $74,59 за баррель. На торгах в предыдущий 
день их цена опустилась на $0,91 (1,2%) и составляла на 
закрытие $75,04 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь 
утром в четверг снизились на $0,37 (0,57%) - до $64,94 
за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опу-
стилась на $0,87 (1,31%), завершив день на отметке 
$65,31.

За прошедший месяц Brent подешевела на 8,8%, WTI 
- на 10,8%, свидетельствуют данные Dow Jones.

Министерство энергетики США опубликовало накану-
не отчет, согласно которому товарные запасы нефти в 
стране на прошлой неделе подскочили на 3,22 млн бар-
релей.

Ранее Американский институт нефти (API) сообщил о 
снижении запасов на 5,69 млн баррелей, а опрошенные 
S&P Global Platts эксперты прогнозировали повышение 
на 3,3 млн баррелей.

Запасы бензина в США, по данным Минэнерго, снизи-
лись за минувшую неделю на 3,16 млн баррелей, дис-
тиллятов - на 4,05 млн баррелей. Аналитики ожидали 
снижения первого показателя на 2,4 млн баррелей, вто-
рого - на 2,2 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуе-
мая на NYMEX нефть, подскочили на 1,88 млн барре-
лей.

Тем временем объем добычи в стране увеличилась 
на 300 тыс. баррелей в сутки. Импорт нефти на минув-
шей неделе сократился на 334 тыс. б/с.

рост доллара СШа в октябре был 
максимальным с мая, евро упал на 2,5%
Курс доллара США снижается в ходе торгов в чет-

верг.
Октябрь стал для американского нацвалюты лучшим 

месяцем с мая текущего года: индекс ICE U.S. Dollar уве-
личился на 2,1%. Между тем евро упал на 2,5%, свиде-
тельствуют данные FactSet.

Евро торгуется утром в районе $1,1343 против $1,1312 
на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится 
сейчас в районе 127,97 иены по сравнению со 127,76 
иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара состав-
ляет 112,82 иены против 112,94 иены в среду.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость 
доллара США относительно шести основных миро-
вых валют, опустился на 0,24%. Индикатор WSJ 
Dollar, отслеживающий динамику курса доллара от-
носительно 16 основных мировых валют, уменьшил-
ся на 0,31%.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2847 против 
$1,2766 днем ранее.

Прошедший месяц стал для британской нацвалюты 
наихудшим с мая, однако некоторые аналитики прогно-
зируют, что заявления Банка Англии по итогам заседа-
ния в четверг могут оказать положительное влияние на 
курс.



№210, 2 листопада 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

23

НОВИНИ

новый министр нефти ирака считает 
нынешнюю цену на нефть справедливой
Ирак считает нынешнюю цену на нефть справедливой 

и осознает себя ответственным за надежное обеспече-
ние нефтяного рынка.

Об этом, как сообщает арабская служба CNBC, зая-
вил журналистам новый министр нефти Ирака Тамер 
аль-Гадбан на первой после вступления в должность 
пресс-конференции.

Телеканал приводит имеющие программное значение 
высказывания нового министра, который, в частности, 
заявил, что его ведомство будет стремиться к наращива-
нию производственных мощностей и окажет иностран-
ным энергетическим компаниям помощь в «преодолении 
любых бюрократических барьеров».

«Мы приложим все силы для стабилизации рынка», - 
подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о предстоящей в декабре встрече 
государств-членов ОПЕК, он сказал: «Цена нефти в на-
стоящее время является справедливой. Она не слишком 
высока, это не 100 долларов за баррель, но и не 30».

При этом он подчеркнул, что для министерства ин-
тересы страны «превыше всего». «Однако мы также 
не будем игнорировать интересы потребителей», - за-
явил он.

Парламент Ирака на прошлой неделе проголосовал 
за назначение Тамера аль-Гадбана министром нефтя-
ной промышленности страны вместо ушедшего в отстав-
ку Джаббара аль-Луэйби, который возглавлял министер-
ство с 2016 года.

Во время официального представления на должность 
Тамер аль-Гадбан заявил, что его приоритетами будет 
развитие НПЗ за счет увеличения их мощности и сниже-
ние объемов газа, сжигаемого в факелах.

CNBC также напоминает, что после своего назначе-
ния новый министр заявил о том, что изучит возможные 
пути реформирования министерства, в том числе для 
ликвидации практики предвзятой раздачи должностей.

При подготовке раздела «Новини»  
использованы материалы  
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