
№91 (2844) 15.05.2018 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354 (зі змінами), та відповід-
но до документів, наданих прат «верес» (вул. Войко-
ва,  98, м. Бердичів, Житомирська область, 13300, код за 
ЄДРПОУ: 20402031) на зупинення обігу акцій ПрАТ «Ве-
рес» у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
зупинено обіг акцій ПрАТ «Верес» (код за ЄДРПОУ: 
20402031) – розпорядження № 96-Кф-З від 08 травня 
2018 року. 

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

«11» травня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354 (зі змінами), та відповід-
но до документів, наданих прат «Калинівський агро-
хім» (вул. Чкалова, буд. 1-А, м. Калинівка, Вінницька об-
ласть, 22400, код за ЄДРПОУ: 05487478) на зупинення 
обігу акцій ПрАТ «Калинівський Агрохім» у зв’язку з пере-
творенням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПрАТ «Калинівський Агрохім» (код за ЄДРПОУ: 
05487478) – розпорядження № 95-Кф-З від 07 травня 
2018 року. 

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

«10» травня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
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№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354 (зі змінами), та відповід-
но до документів, наданих прат «промСнаБ» 
(вул. Б. Хмельницького, буд. 1, м. Костянтинівка, Доне-
цька область, 85102, код за ЄДРПОУ: 23598684) на зупи-
нення обігу акцій ПрАТ «ПРОМСНАБ» у зв’язку з пере-
творенням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПрАТ «ПРОМСНАБ» (код за ЄДРПОУ: 23598684) – роз-
порядження № 100-Кф-З від 11 травня 2018 року. 

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

«15» травня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354 (зі змінами), відповідно до 
документів, наданих прат «вінницясервіспостач» 
(вул. Гонти, буд. 22А, м. Вінниця, 21022, код за ЄДРПОУ: 
21730613) на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку 
з перетворенням акціонерного товариства, скасовано ре-
єстрацію випуску акцій ПрАТ «Вінницясервіспостач» (код 
за ЄДРПОУ: 21730613). Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку акцій ПрАТ «Вінницясервіспостач» від 11.05.2011 року 
№10/02/1/11, видане 20.05.2016 року Центральним тери-
торіальним департаментом Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 135-Кф-С-а від 05 травня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354 (зі змінами), відповідно 
до документів, наданих ПрАТ «Вінницяпостач» (вул. Гон-
ти, буд. 24, м. Вінниця, 21000, код за ЄДРПОУ: 01880658) 
на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з пере-
творенням акціонерного товариства, скасовано реєстра-
цію випуску акцій прат «вінницяпостач» (код за 
ЄДРПОУ: 01880658). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ПрАТ «Вінницяпостач» від 19.04.2011 року 
№6/02/1/11, видане 19.04.2011 року Вінницьким терито-
ріальним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 134-Кф-С-а від 05 травня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354 (зі змінами), відповідно 
до документів, наданих ПрАТ «Вінницяголовпостач» 
(вул. Київська, буд. 78, м. Вінниця, 21032, код за ЄДРПОУ: 
01880612) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій прат «вінницяголов-
постач» (код за ЄДРПОУ: 01880612). Свідоцтво про ре-
єстрацію випуску акцій ПрАТ «Вінницяголовпостач» від 
11.05.2011 року №9/02/10/11, видане 20.05.2016 року 
Центральним територіальним департаментом Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 133-Кф-С-а від 05 трав-
ня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 8 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до 
Повідомлення Державного реєстратора юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в місті 
Києві державної адміністрації Ніколаєвої Т.В. №б/н від 
03.04.2018 про проведення спрощеної процедури держав-
ної реєстрації припинення юридичної особи – ЗАТ «ОКТА-
ВІАН АВГУСТ» (код за ЄДРПОУ - 23493896), скасовано 
реєстрацію випуску акцій Зат «оКтавІан авГУСт» (код 
за ЄДРПОУ - 23493896). Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку акцій ЗАТ «ОКТАВІАН АВГУСТ» від 16.04.1999 року 
№291/10/1/99, видане Територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Ки-
єві та Київській області, анульовано – розпорядження 
№131-Кф-С-а від 03 травня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 8 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до Повідомлення Державного реєстратора юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації Максименко М.В. 
№б/н від 03.04.2018 про проведення спрощеної проце-
дури державної реєстрації припинення юридичної осо-
би – ЗАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ» (код за 
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ЄДРПОУ - 31520890), скасовано реєстрацію випуску ак-
цій Зат «Завод «Червоний ЖовтенЬ» (код за 
ЄДРПОУ - 31520890). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ЗАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ» від 
02.04.2002 року №102/10/1/02, видане Територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку у м. Києві та Київській області, анульовано – 
розпорядження № 130-Кф-С-а від 03 травня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 8 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до Повідомлення Державного реєстратора юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації Максименко М.В. 
№б/н від 03.04.2018 про проведення спрощеної проце-
дури державної реєстрації припинення юридичної осо-
би – ЗАТ «Мінськ» (код за ЄДРПОУ - 05415697), скасова-
но реєстрацію випуску акцій Зат «мінськ» (код за 
ЄДРПОУ - 05415697). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ЗАТ «Мінськ» від 31.10.1997 року №866/1/97, ви-
дане Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 129-Кф-С-а від 
03 травня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних, що діє на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 роз-
ділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих прат «ЧернІГІвСЬКа КартонаЖно-
полІГрафІЧна фаБриКа» (вул. Любомира Боднарука, 
буд. 26, м. Чернігів, 14013, код за ЄДРПОУ: 02469511) на 
зупинення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «ЧЕРНІ-
ГІВСЬКА КАРТОНАЖНО-ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА» - 
розпорядження № 101-Кф-З від 11 травня 2018 року.

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

«15» травня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-

цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих пат «оБлпаливо» (вул. Височана, буд. 18, 
м. Івано-Франківськ, 76014, код за ЄДРПОУ: 13657523) 
на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акці-
онерного товариства, зупинено обіг акцій ПАТ «ОБЛПА-
ЛИВО» - розпорядження № 102-Кф-З від 11 травня 
2018 року.

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

«15» травня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих пат «лЬвІвпоСтаЧ» (вул. Липинського, буд. 
56, м. Львів, 79024, код за ЄДРПОУ: 01882367) на зупи-
нення обігу акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного то-
вариства, зупинено обіг акцій ПАТ «ЛЬВІВПОСТАЧ» - 
розпорядження № 103-Кф-З від 11 травня 2018 року.

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

«15» травня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до документів, наданих ПАТ «Отинійська пересувна ме-
ханізована колона № 150» (вул. Іванціва, 21, смт. Отинія, 
Коломийський р-н, Івано-Франківська область, 78223, 
код за ЄДРПОУ: 01037560) на скасування реєстрації ви-
пуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного това-
риства, скасовано реєстрацію випуску акцій пат «оти-
нійська пересувна механізована колона № 150». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Отиній-
ська пересувна механізована колона № 150» від 23 трав-
ня 2011 року № 28/09/1/11, видане 14.03.2012 року При-
карпатським територіальним управлінням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 136-Кф-С-а від 11 травня 
2018 року.
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*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих прат «полтаваКУлЬтторГ» (вул. Полов-
ки,  72, м. Полтава, 36034 код за ЄДРПОУ: 01553095) на 
зупинення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «ПОЛТА-
ВАКУЛЬТТОРГ» - розпорядження № 97-Кф-З від 
08  травня 2018 року.

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

«11» травня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 9 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських форму-
вань у формі витягу від 18.04.2018 №1003880536 щодо 
внесення 15.12.2017 запису про державну реєстрацію 
припинення ПАТ «Краматорський завод «Кондиціонер» 
(код за ЄДРПОУ: 05762559) за судовим рішенням про 
припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її 
банкрутом, 05.12.2017, 05.12.2017, 905/2150/16, Госпо-
дарський суд Донецької області, та інформації, наданої 
ПАТ «Національний депозитарій України» листом від 
06.04.2018 №502/03 (вх. від 10.04.2018 №12224), скасо-
вано реєстрацію випуску акцій пат «Краматорський за-
вод «Кондиціонер» (код за ЄДРПОУ: 05762559). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Краматорський 
завод «Кондиціонер» (код за ЄДРПОУ: 05762559) від 
23.01.2011 року №8/05/1/11, видане Донецьким територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 126-Кф-С-а від 27 квітня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 9 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 

№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських форму-
вань у формі витягу від 18.04.2018 №1003880638 щодо 
внесення 08.11.2017 запису про державну реєстрацію 
припинення ПАТ «Новоукраїнський кар’єр» (код за 
ЄДРПОУ: 01372867) за судовим рішенням про припинен-
ня юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом, 
13.10.2017, 912/982/13, Господарський суд Кіровоград-
ської області, та інформації, наданої ПАТ «Національний 
депозитарій України» листом від 06.04.2018 №502/03 
(вх. від 10.04.2018 №12224), скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій пат «новоукраїнський кар’єр» (код за 
ЄДРПОУ 01372867). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ПАТ «Новоукраїнський кар’єр» (код за ЄДРПОУ: 
01372867) від 01.03.2002 року №3/11/1/2002, видане 
25.05.2012 року Південним територіальним управлінням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 127-Кф-С-а від 
27  квітня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 9 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських форму-
вань у формі витягу від 18.04.2018 №1003880567 щодо 
внесення 04.04.2017 запису про державну реєстрацію 
припинення ПрАТ «Укрспецконструкція» (код за ЄДРПОУ: 
31030585) за судовим рішенням про припинення юри-
дичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом, 
20.03.2017, 910/21219/15, Господарський суд міста Киє-
ва, та інформації, наданої ПАТ «Національний депозита-
рій України» листом від 06.04.2018 №502/03 (вх. від 
10.04.2018 №12224), скасовано реєстрацію випуску ак-
цій прат «Укрспецконструкція» (код за ЄДРПОУ: 
31030585). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Укрспецконструкція» (код за ЄДРПОУ: 31030585) 
від 25.07.2011 року №310/10/1/11, видане територіаль-
ним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку в місті Києві та Київській області, ану-
льовано – розпорядження № 128-Кф-С-а від 27 квітня 
2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок здій-
снення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнарод-
них фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та 
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фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за №171/24948 (зі змінами), відповідно до ві-
домостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 18.04.2018 №1003880653 щодо внесен-
ня 22.12.2017 запису про державну реєстрацію припи-
нення ТОВ «Українська аграрна лізингова компанія» (код 
за ЄДРПОУ: 31245438) за судовим рішенням про припи-
нення юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкру-
том, 12.12.2017, 12.12.2017, 5011-46/2401-2012, та ін-
формації, наданої ПАТ «Національний депозитарій 
України» листом від 06.04.2018 №502/03 (вх. від 
10.04.2018 №12224), скасовано реєстрацію випуску об-
лігацій тов «Українська аграрна лізингова компанія» 
(код за ЄДРПОУ: 31245438). Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «Українська аграрна лізингова 
компанія» (код за ЄДРПОУ: 31245438) від 11.10.2007 року 
№01/10/2/07, видане 09.01.2008 року територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку у місті Києві та Київській області, анульова-
но – розпорядження № 65-Кф-С-о від 27 квітня 
2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

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

ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, зі змінами, на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповне-
ннями, відповідно до документів, наданих прат «ммС 
Ком’юнікейшнз Україна», код за ЄДРПОУ: 24918659, 
місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Шамрила, 23, на 
зупинення обігу акцій у зв`язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «ММС 
Ком’юнікейшнз Україна» - розпорядження № 106-Кф-З 
від 14 травня 2018 року.

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

«16» травня 2018 року

14.05.2018 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.

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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "БАНК "ПОРТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ 38870739
3. Місцезнаходження 01135 м. Київ проспект Перемоги, 

буд.5а
4. Міжміський код, телефон та факс 044 207 43 50 044 207 43 51
5. Електронна поштова адреса info@bank-portal.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://bank-portal.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 11.05.2018 р. прийняте рі-

шення надати згоду на вчинення значного правочину, а саме збільшення 
ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ», код ЄДРПОУ - 38365232, відновлювальної кре-
дитної лінії та надати згоду на вчинення значного правочину, а саме збіль-
шення суми поруки та укладення з ТОВ «БК «УКРТРАНСБУД», код ЄДРПОУ  - 
40052908, додаткового договору до договору поруки №1803-П від 12 березня 

2018 року, укладеного в забезпечення виконання зобов'язань 
ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» за кредитним договором №1523-КЛ від 
23.09.2015, укладеним між ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та ТОВ «УКРТРАНС-
РЕМОНТ»; збільшення суми поруки та укладення додаткового договору до 
Договору поруки №1501-П від 23.09.2015, укладеного між ПАТ «БАНК «ПОР-
ТАЛ» та керівником ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» Черевчуком Дмитром Ва-
лентиновичем, в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «УКРТРАНС-
РЕМОНТ» за кредитним договором №1523-КЛ від 23.09.2015, укладеним 
між ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ».

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, становить: 45 000 000,00 грн.

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(станом на 31.12.2017) становить 234 567 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках) складає 19,18%

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 піддубний р.м.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.05.14
(дата)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво “БанК “портал”

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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повІдомлення
про переважне право акціонерів на придбання розміщуваних 

простих акцій»
Повідомляємо, що на позачергових загальних зборах Публічного ак-

ціонерного товариства «ПроКредит Банк», код за ЄДРПОУ 21677333, 
(надалі  – Банк), що знаходиться за адресою: проспект Перемоги, 107-А, 
03115 Київ, Україна, 24 червня 2018 року було прийнято рішення про 
приватне розміщення додаткових простих іменних акцій Банку у кількос-
ті 734 075 (сімсот тридцять чотири тисячі сімдесят п’ять) штук, з ціною 
розміщення на рівні номінальної вартості 476 (чотириста сімдесят шість) 
гривень 79 копійок за одну акцію, на загальну суму 349 999 619 (триста 
сорок дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч шістсот 
дев’ятнадцять) гривень 25 копійок. Особи, які станом на 24 квітня 
2018 року були акціонерами Банку, мають переважне право придбати 
розміщувані Банком прості іменні акції. Така особа має переважне пра-
во на купівлю акцій у кількості пропорційно частці належних їй простих 
іменних акцій у загальній кількості простих іменних акцій станом на 
24 квітня 2018 року. Переважне право акціонера на придбання розміщу-
ваних простих акцій реалізується шляхом подачі заяви про придбання 
акцій на адресу Банку та перерахування коштів в сумі, яка дорівнює 
вартості цінних паперів, що придбаваються акціонером. 

У заяві акціонера про придбання акцій повинно бути зазначено його 
ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість 

акцій що ним придбаваються. Заява завіряється особистим підписом за-
явника – фізичної особи, або печаткою (за наявності) та підписом упо-
вноваженої особи - юридичної особи. У разі подання заяви уповноваже-
ною особою акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують 
повноваження такого представника. 

Кошти для оплати акцій перераховуються акціонером на поточний 
рахунок №50048000106662 у АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984, код 
ЄДРПОУ 21677333, при цьому оплата на цей рахунок може бути здій-
снена в національній валюті або доларах США або в ЄВРО. В разі здій-
снення акціонером оплати в іноземній валюті, оцінка іноземної валюти 
здійснюється за офіційним курсом НБУ гривні до іноземної валюти, 
встановленим на дату надходження коштів на рахунок банку.

Строк подачі заяв про придбання акцій та оплати акцій в порядку 
реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних 
простих іменних акцій встановлюється з 21 червня 2018 року до 13 лип-
ня 2018 року включно.

Укладення договорів купівлі-продажу акцій з акціонерами, якими під 
час реалізації переважного права була подана заява про придбання та 
перераховані відповідні кошти, буде відбуватись у період з 16 по 20 лип-
ня 2018 року включно за адресою Банку. Посадовими особами Банку, 
відповідальними за укладання договорів купівлі-продажу акцій є Голова 
Правління Пономаренко Віктор Вікторович та Заступник Голови Прав-
ління Повшедний Олександр Петрович

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «проКредит БанК»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента аКцIонерне 

товариСтво 
"УКрнафтопродУКт"

2. Код за ЄДРПОУ 00018201
3. Місцезнаходження 02094, м.Київ, бульвар Верховної 

ради,34
4. Міжміський код, телефон та факс 0445733016 0443792951
5. Електронна поштова адреса 00018201@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

ib2599.gov.ua

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

II. текст повідомлення
10.04.2018 загальними зборами Товариства затверджено загальний 

розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства за 2017 рiк у 
розмiрi – 43150,64 грн та встановлено, що виплата дивiдендiв здiйснюється 
Товариством безпосередньо акцiонерам.

Наглядовою Радою АТ принято рiшення (Протокол вiд 10.05.2018 року 
№6-2018)

1. Визначити 25 травня 2018 року датою складання перелiку осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 
2017 роцi. 

2. Виплату дивiдендiв здiйснити у строк з 22 червня 2018 року до 
10 жовтня 2018 року згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «Укрнафтопродукт» вiд 10.04.2018 безпосередньо акцiонерам з ура-
хуванням вимог Податкового кодексу України з обов’язковим наданням 
копiї реєстрацiйного номеру облiкової картки платника податкiв (для 
фiзичних осiб). 

3. Виконавчому органу Товариства протягом 10 днiв iз дати складання 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками ро-
боти Товариства у 2017 роцi, повiдомити осiб, якi мають право на отриман-
ня дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2017 роцi, про дату, 
розмiр, порядок та строк їх виплати шляхом розмiщення вiдповiдної 
iнформацiї на веб-сайтi Товариства.

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 Чейпеш л.в.
тво генерального дирек-
тора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.05.2018
(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 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ 
00130694
3. Місцезнаходження 
21050 м. Вінниця вул. Магістратська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0432)52-50-59 (0432)52-50-11
5. Електронна поштова адреса 
kanc@voe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.voe.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

На підставі рішення Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 
11.05.2018р. (протокол №11/05/2018 від 11.05.2018р.):

- обрано з 11.05.2018р. Головою Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛ-

ЕНЕРГО» - Бойко Ігоря Івановича. Строк на який обрано особу - відповідно 
до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛЕНЕРГО». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти ро-
ків: з 2004р. по 20.11.2015р. - Представництво «Energy Standard Group 
S.A.», радник; з 23.11.2015р. по теперішній час - ТОВ «Енергетичний стан-
дарт (Україна)», радник Генерального директора з енергетичних питань. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента у розмірі 0,000032%. Володіє пакетом 
акцій емітента у розмірі 10,00 грн. Обгрунтування змін у персональному 
складі: рішення Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 
11.05.2018р. Голова Наглядової ради є акціонером емітента; є представни-
ком акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН», що володіє часткою в статутному 
капіталі емiтента у розмірі 0,000129 %, код ЄДРПОУ 34938117; не є неза-
лежним директором. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

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 поліщук а.л.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
14.05.2018р.

(дата) 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «вІнницяоБленерГо»
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прат «днІпрометиЗ»
повІдомлення  

про виниКнення оСоБливоЇ ІнформацІЇ емІтента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство 

«дніпрометиз»
Код за ЄДРПОУ: 05393145
Місцезнаходження: 49000, дніпропетровська обл., м. дніпро, 

пр.  Слобожанський, 20
Міжміський код, телефон та факс: (056) 376-26-19, 376-25-25, 376-26-26 

(факс)
Електронна поштова адреса: yanagolovan2017@gmail.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.dneprometiz.com
Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІIІ По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повнова-
ження)

Посада Прізвище, 
ім’я, по 

батькові або 
повне 

наймену-
вання 

юридичної 
особи

Паспортні 
дані фізичної 
особи (серія, 
номер, дата 

видачі, орган, 
який видав) 
або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

11.05.2018 припинено 
повнова-

ження

член 
Наглядо-
вої ради

Халемін 
Максим 

Борисович

згоди на 
розкриття не 

надано

0

11.05.2018 припинено 
повнова-

ження

член 
Наглядо-
вої ради

Тимченко 
Андрій 

Володими-
рович

згоди на 
розкриття не 

надано

0

11.05.2018 обрано голова 
Наглядо-
вої ради

Ватруба 
Ольга 

Дмитрівна

згоди на 
розкриття не 

надано

0,000081

11.05.2018 обрано голова 
Ревізійної 

комісії

Дубовичен-
ко Лілія 

Миколаївна

згоди на 
розкриття не 

надано

0

З 11.05.2018 на підставі власного бажання у формі письмових повідом-
лень ПрАТ «Дніпрометиз» (надалі також – «Товариство») за два тижні без 
рішення Загальних зборів достроково припинено повноваження членів 
Наглядової ради Товариства Халеміна М.Б. й Тимченка А.В. (представни-
ки акціонера Товариства – компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» / Dealzone 
Holding Ltd, акціями Товариства не володіють, частки в його статутному 
капіталі не мають), які непогашеної судимості за корисливі й посадові зло-
чини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали. Загаль-
ний строк перебування Халеміна М.Б. і Тимченка А.В. на посадах членів 
Наглядової ради Товариства склав 14 днів. Нові члени Наглядової ради 
на заміну тих, повноваження яких припинено, не обиралися.

Також рішенням Наглядової ради Товариства від 11.05.2018 Ватру-
бу О.Д. (акціонер Товариства, власник 1 простої іменної акції Товариства, 
що складає 0,000081 % в статутному капіталі Товариства) обрано на по-
саду голови Наглядової ради. Ватруба О.Д. непогашеної судимості за ко-
рисливі й посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних 
не надала. Стаж роботи протягом останніх п’яти років: 2013–2018, 
ПрАТ «Дніпрометиз» (Україна, м. Дніпро), директор фінансовий.

Також рішенням Ревізійної комісії Товариства від 11.05.2018 Дубови-
ченко Л.М. (акціями Товариства не володіє, частки в статутному капіталі 
Товариства не має) обрано на посаду голови Ревізійної комісії. Дубови-
ченко Л.М. непогашеної судимості за корисливі й посадові злочини не 
має, згоди на розкриття паспортних даних не надала. Стаж роботи про-
тягом останніх п’яти років: 2013–2018, ПрАТ «Дніпрометиз» (Україна, 
м. Дніпро), заступник головного бухгалтера.

Строки повноважень вказаних посадових осіб не зазначено (в межах 
строків перебування їх членами відповідних органів Товариства), підстава 
рішень – необхідність здійснення організації діяльності відповідних орга-
нів Товариства.

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

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

Генеральний директор  о.С. якушев
прат «дніпрометиз»  11 травня 2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "IНСТИТУТ IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛО-
ГIЙ" (код за ЄДРПОУ 22723472) місцезнаходження: 61166, м. Харкiв,
вул. Бакулiна, 12; тел/факс: (057) 714-22-05, 702-16-25; e-mail: Gorben-
koO@iit.kharkov.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: http://iit.com.ua. 

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення

про виплату дивiдендiв 27.04.2018. Дата складення перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв 17.05.2018. Розмiр дивiдендiв, що пiд-
лягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв 650000,00 грн.
Строк виплати дивiдендiв з 17.05.2018 по 31.05.2018. Спосiб виплати ди-
вiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв - випла-
та всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм особам, що мають право на
отримання дивiдендiв. Генеральний директор Онопрiєнко Вiктор Ва-
сильович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно з законодавством.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛО-
МОНТАЖ"

2. Код за ЄДРПОУ : 31157986
3. Місцезнаходження: 49023, м.Дніпро, просп. Мануйлiвський, буд. 1,

кiмн. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)732-40-20
5. Електронна поштова адреса: prat_khtm@kominsteel.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: khtm.inf.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ "КХТМ" (надалi Товарис-
тво) від 10.05.2018 року, прийнято рiшення про надання згоди на укладан-
ня Додаткової угоди №10 від 10.05.2018 року  до Договору №75/17 від
21.12.2017 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI-
ДАЛЬНIСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" у зв'язку із збільшенням загальної суми
вказаного Договору  до 200 000 000,00 (двісті мільйонів гривень 00 копій-
ок) без ПДВ. 

Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фiнансової звiтностi
станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Спiввiдношення
вартостi майна, що є предметом правочинiв до вартостi активiв ПрАТ
"КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 116,55
вiдсоткiв.

Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ "КХТМ" ( надалi Това-
риство) від 10.05.2018 року, прийнято рiшення про надання згоди на укла-
дання Додаткової угоди №8 від 10.05.2018 року  до Договору №2012-СП
від 26.12.2017 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIД-
ПОВIДАЛЬНIСТЮ "СМК "МОНОЛІТ" у зв'язку із збільшенням загальної су-
ми вказаного Договору  до 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів гривень
00 копійок) з урахуванням ПДВ. 

Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фiнансової звiтностi
станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Спiввiдношення
вартостi майна, що є предметом правочинiв до вартостi активiв ПрАТ
"КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 99,07
вiдсоткiв. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до значних, що не пе-
редбаченi законодавством, статутом ПрАТ "КХТМ" не визначенi.

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

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

2. Директор О.М.Ботюк
10.05.2018

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 

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

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

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

11.05.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 11.05.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 125 на
суму 62 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 62
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 12,21%.

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

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

2. Найменування посади 
Заст. Голови Правління 

Ананьєва Н.В. 
14.05.2018

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БердянСЬКІ ЖниварКи»

І. Загальні відомості.
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Бердянські жниварки»
2. Код за ЄДРПОУ емітента 31071312
3. Місцезнаходження: Україна, 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, 

пр. Східний, 2А
4. Міжміський код, телефон та факс: (06153) 50 200, 60 808
5. Електронна поштова адреса: ocb@zhatki.com
6. Адреса сторінки в Мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: zhatki.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників, яким на-

лежить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ.текст повідомлення.
1. 10.05.2018р. Товариством вiд депозитарної установи ТОВ «ФК 

«Емісія» було отримано реєстр власників іменних цінних станом на 
27.04.2018р. Відповідно до отриманого реєстру пакет власника акцiй То-
вариства Компанії ІПНА-ІНВЕСТМЕНТ ПРОДЖЕКТС НОРС АТЛАНТІК 
ЛТД (IPNA-INVESTMEN PROJECTS NORTH ATLANTIC LTD), код 
НЕ285372, місцезнаходження: вул. Дімітракі Хрістодулу, буд 5, 3-й по-
верх, оф. 303, м. Нікосія,1035, Кіпр, зменшився, а саме: до змiни стано-
вив - 10,18% в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства (1269889 шт.) та 
10,655% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцій; пiсля змiни розмiр частки 
становить 0% в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства 0% голосуючих 
акцiй.

2. 10.05.2018р. Товариством вiд депозитарної установи ТОВ «ФК 
«Емісія» було отримано реєстр власників іменних цінних станом на 
27.04.2018р. Відповідно до отриманого реєстру пакет власника акцiй То-
вариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПІЛЬ-
НИЙ РОЗВИТОК», код ЄДРПОУ 40917304, місцезнаходження: вул. Пе-
реможців, буд.5, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71100, який до змiн 
складав 39,29% загальної кiлькостi акцiй (4900000 шт.) 41,1% загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента, збiльшився i становить – 49,29058% 
в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства (6147119 шт.), 51,57815% голосую-
чих акцiй.

3. 10.05.2018р. Товариством вiд депозитарної установи ТОВ «ФК 
«Емісія» було отримано реєстр власників іменних цінних станом на 
27.04.2018р. Відповідно до отриманого реєстру пакет власника акцiй 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМИСЛОВИЙ КАПІТАЛ» НЕДИВЕРСИФІКОВАНО-
ГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ», код 
ЄДРПОУ 23848885, місцезнаходження: бул. Центральний, буд.21, м. За-
поріжжя, Запорізька обл., 69000, збільшився, а саме: до змiни становив 
- 46,083427% в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства (5747149 шт.), 
48,266008% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцій; пiсля змiни розмiр 
частки становить - 46,266008% в загальнiй кiлькостi акцiй Товиства 
(5769919 шт.), 48,41321% голосуючих акцiй.

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

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

Голова правління 
прат «Бердянські жниварки»_______________ о.в. Будянський 

14.05.2018
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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 пат «рІвнеСІлЬмаШ»
2. Код за ЄДРПОУ 00728380
3. Місцезнаходження 
35350 смт. Квасилів Рівненський р-н Рівненська обл. Індустріальна 6
4. Міжміський код, телефон та факс 0362-204472 0362-204472
5. Електронна поштова адреса emitent@rivnesilmash.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації rivnesilmash.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Дата вчинення дії – 14.08.2017 р. Звільнено Свирид Інна Андріївна , 

посада - головний бухгалтер Звільнення посадової особи виконано на під-
ставі наказу Голови правління № 31-к від 14.08.2017 р Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 21 р..

На посаду замість звільненої особи в цей день нікого не призначено.
Дата вчинення дії – 22.08.2017 р. Призначено Ляпуніна Людмила Олексі-

ївна , посада –головний бухгалтер Призначення посадової особи виконано 
на підставі наказу про прийняття на роботу №32-к від 22.08.2017 р. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0грн. Строк, на який призначено особу: безстроково.Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер ТОВ «ВІП 
ТОЙС» м. Рівне . Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспорт-
них даних.Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

Дата вчинення дії – 10.05.2018 р. Звільнено – член правління Свирид 
Інна Андріївна , посада –член правління. Рішення про звільнення прийня-
то Наглядовою радою Товариства 10.05.2018 р.Звільнення посадової осо-
би виконано на підставі протоколу Наглядової ради № 65 від 10.05.2018. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 21 р.

Дата вчинення дії -10.05.2018 р. Призначено - Ляпуніна Людмила 
Олексіївна, посада –член правління. Рішення про призначення прийнято 
Наглядовою радою Товариства10.05.2018 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Нагля-
дової ради № 65 від 10.05.2018 р.. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Строк, на який призна-
чено особу:3 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти ро-
ків головний бухгалер ТОВ «ВІП ТОЙС» м. Рівне .Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 0 

Посадові особи не надавали згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини немають
III. підпис 

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

2.
Голова правління Басараб роман Івановмч

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

(дата) 

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво по 
ГаЗопоСтаЧанню та 
ГаЗифIКацIЇ 
"ЗаКарпатГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 05448610
3. Місцезнаходження 88015, м.Ужгород, вул. Погорєлова, 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0312) 61-94-02 (0312) 61-94-22

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

https://zk.104.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газо-

постачанню та газифiкацiї «ЗАКАРПАТГАЗ» вiд 10 травня 2018 р. (протокол 
№ 10/05-2018) обрано члена Наглядової ради ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ» Девiда 
Ентонi Ховарда Брауна (David Antony Howard Brown) - представника 
акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS 
LIMITED), НЕ 294764 - Головою Наглядової ради ПАТ «ЗАКАРПАТГA3». 
Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала 
згоди на її розкриття. Представник акцiонера часткою у статутному капiталi 
Товариства не володiє, не є афiлiйованою особою Товариства. Перебував 
на посадi Члена та Голови Наглядової ради ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ». 
Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти 
рокiв, вiдсутня. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Особа обрана до складу Наглядової ради 
рiшенням Загальних зборах акцiонерiв вiд 26.03.2018 р. з 01.05.2018 р. 
Строк, на який обрано посадову особу - 3 (три) роки.

Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по га-
зопостачанню та газифiкацiї «ЗАКАРПАТГАЗ» вiд 10 травня 2018 р. (про-
токол № 10/05-2018) обрано члена Наглядової ради ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ» 
Мiлькевича Вiталiя Павловича - представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ 
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 
290927 - Секретарем Наглядової ради ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ». Iнформацiя 
про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її 
розкриття. Представник акцiонера часткою у статутному капiталi Товари-
ства не володiє, не є афiлiйованою особою Товариства. Перебував на 
посадi Члена та Секретаря Наглядової ради ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ». 
Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти 
рокiв, вiдсутня. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Особа обрана до складу Наглядової ради 
рiшенням Загальних зборах акцiонерiв вiд 26.03.2018 р. з 01.05.2018 р. 
Строк, на який обрано посадову особу - 3 (три) роки.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади Шатило Віталій Марцінович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.05.2018
(дата)

приватне акціонерне товариство «Буська пмК-183» (код ЄДРПОУ 
01036974, місцезнаходження: Україна, 80500, Львівська область, місто 
Буськ, вул. Львівська,75) повідомляє, що позачергові загальні збори акціо-
нерів ПрАТ «Буська ПМК-183» відбудуться 14 червня 2018 року за адре-
сою: львівська область, місто Буськ, вул. львівська,75 (адмінкорпус, 
1-ий поверх, кабінет №2). Початок зборів о 08.45 год. Реєстрація акціоне-
рів та їх уповноважених представників буде здійснюватися 14 червня 2018 
року з 8.00 до 8.30 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: станом на 24.00 год. 08 червня 2018р.

перелік питань, що виносяться на голосування :
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «Буська ПМК-183». 
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціо-

нерів Товариства. 

3. Звіт комісії з перетворення ПрАТ «Буська ПМК-183». Прийняття рі-
шення за наслідками звіту.

4. Затвердження передавального акту ПрАТ «Буська ПМК-183». Пропо-
зиції від акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного 
позачергових загальних зборів акціонерів, приймати Голові комісії з пере-
творення Саранча О.В. за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 
10.00 до 14.00 не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів. Ознайомлення акціонерів з матеріалами до 
проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Това-
риства здійснювати, починаючи з 15 травня 2017 року в робочі дні з 10.00 
до 12.00 за адресою: : Львівська область, місто Буськ, вул. Львівська,75 
(адмінкорпус, 1-ий поверх, кабінет №2). Адреса веб-сайту, на якому розмі-
щена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного: http://buska-pmk.ucoz.net/. 

Комісія з припинення ПрАТ «Буська ПМК-183»

приватне аКцІонерне товариСтво  
«БУСЬКа пмК-183»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«ЛIВОБЕРЕЖЖЯIНВЕСТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 35391700
3. Місцезнаходження: 01032 м.Київ, бульвар Тараса Шевченка,33, по-

верх 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 569-67-08, (044) 569-67-08
5. Електронна поштова адреса: linvest@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://linvest.emitents.net.ua/ua/docs
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину: 11.05.2018р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 

на вчинення значного правочину: єдиний акціонер ПрАТ «ЛІВОБЕРЕЖЖЯ-
ІНВЕСТ» (далі -Товариство) - ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PRAXIFIN 
HOLDINGS LIMITED).

Предмет правочину: укладення додаткової угоди до Кредитного догово-
ру №0155-13-000871 від 03.04.2013 з Публічним акціонерним товариством 
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОКПО 09804728, з місцем знаходження за 
адресою: Російська Федерація, 195112, м. Санкт-Петербург, Малоохтін-
ській пр., 64, літер А, індивідуальний податковий номер: 7831000027, бан-
ківський ідентифікаційний код 044030790).

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 537703,05 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 607351,8 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 88,53%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 
передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного 
товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення не зазначається, тому 
що рішення не приймалось загальними зборами.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: Єдиний акціонер Товариства - ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС 
ЛІМІТЕД (PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED), зареєстрований за реєстрацій-
ним номером НЕ 220391, зареєстрований офіс знаходиться за адресою: 
Демосфен Сівірі 12, 6-й поверх, квартира/офіс 601, 1080, Нікосія, Кіпр 
(12 Dimostheni Severi, 6th floor, flat/office 601, 1080, Nicosia, Cyprus), якому 

належить 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій Товариства, що 
складає 100% статутного капіталу Товариства. Ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодав-
ства, наведена в перерахунку в гривні по офіційному курсу НБУ Долар 
США на дату прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину - 11.05.2018р. 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 11.05.2018р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 
на вчинення значного правочину: єдиний акціонер ПрАТ «ЛІВОБЕРЕЖЖЯ-
ІНВЕСТ» (далі -Товариство) - ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PRAXIFIN 
HOLDINGS LIMITED).

Предмет правочину: укладення додаткової угоди до Кредитного догово-
ру №0155-13-000870 від 03.04.2013 з Публічним акціонерним товариством 
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОКПО 09804728, з місцем знаходження за 
адресою: Російська Федерація, 195112, м. Санкт-Петербург, Малоохтін-
ській пр., 64, літер А, індивідуальний податковий номер: 7831000027, бан-
ківський ідентифікаційний код 044030790).

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 422472,08 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 607351,8 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 69,56%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 
передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного 
товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення не зазначається, тому 
що рішення не приймалось загальними зборами.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: Єдиний акціонер Товариства - ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС 
ЛІМІТЕД (PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED), зареєстрований за реєстрацій-
ним номером НЕ 220391, зареєстрований офіс знаходиться за адресою: 
Демосфен Сівірі 12, 6-й поверх, квартира/офіс 601, 1080, Нікосія, Кіпр 
(12 Dimostheni Severi, 6th floor, flat/office 601, 1080, Nicosia, Cyprus), якому 
належить 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій Товариства, що 
складає 100% статутного капіталу Товариства. Ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодав-
ства, наведена в перерахунку в гривні по офіційному курсу НБУ Долар 
США на дату прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину - 11.05.2018р. 

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  Бiлощицький в.д.
14.05.2018

риватне аКцIонерне товариСтво «лIвоБереЖЖяIнвеСт»

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Страхова компанiя «КРОНА»

2. Код за ЄДРПОУ 30726778
3. Місцезнаходження 04071, Київ, Костянтинiвська, 19
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 220 09 00 (044) 220 09 03
5. Електронна поштова адреса sk@krona.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.krona.net.ua

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

II. текст повідомлення
ПрАТ «СК «КРОНА» повiдомляє, що згiдно Протоколу Наглядової Ради 

Товариства №10/2018 вiд 11.05.2018 р. прийнято рiшення про переобраня 
Генерального директора ПрАТ «СК «КРОНА» - Добренкову Юлiю 
Володимирiвну, на новий термiн починаючи з 14 травня 2018 року. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. Пiдстава змiн у персо-
нальному складi - повноваження Наглядової Ради Товариства, визначенi 
Статутом Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi - повно-

важення Наглядової Ради Товариства. 
Добренкова Юлiя Володимирiвна до моменту переобрання 14.05.2018  р. 

займала посаду Генерального директора ПрАТ «СК «КРОНА» починаючи з 
13.05.2015 р. (на пiдставi рiшення Наглядової ради ПрАТ «СК «КРОНА» 
№ 06/2015 вiд 12.05.2015р.)

Добренкова Юлiя Володимирiвна володiє часткою в статутному капiталi 
ПрАТ «СК «КРОНА» - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймала Добренкова Ю.В. протягом останнiх п’яти 
рокiв своєї дiяльностi: ПрАТ «СК «КРОНА» - перший заступник Голови 
Правлiння, в.о. Голови Правлiння, Голова Правлiння, Генеральний дирек-
тор. Строк, на який переобрано Добренкову Ю.В. на посаду Генерального 
Директора ПрАТ «СК «КРОНА» - 3 (три ) роки починаючи з 14 травня 
2018 року по 14 травня 2021 року включно.

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 добренкова юлiя 

володимирiвна
Генеральний директор 
прат «СК «Крона»

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.05.2018
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «Страхова КомпанIя «Крона»
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повІдомлення
про виникнення особливої інформації емітента 

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

1.Повне найменування емітента – пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «УКраЇнСЬКий наУКово-
доСлІдний ІнСтитУт авІацІйноЇ технолоГІЇ».

2.Код за ЄДРПОУ – 14308552
3.Місцезнаходження – вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080
4.Міжміський код, телефон та факс – (044)463-75-75, 482-55-73
5.Електронна поштова адреса – info@ukrniat.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www.ukrniat.pat.ua
7.Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів.
ІІ. текст повідомлення

20.04.2018 року Загальними зборами акціонерів Публічного акціонер-

ного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної тех-
нології» прийнято рішення про виплату дивідендів.

На своєму засіданні 08.05.2018 року Наглядова рада Товариства 
встановила дату складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів - 24 травня 2018 року .

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення За-
гальних зборів – 398852,52 грн., з яких 199431,96 грн. – дивіденди на 
державну частку у статутному капіталі Товариства.

Строк виплати дивідендів : з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.
Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному 

обсязі.
ІІІ. підпис

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

Голова правління -
Генеральний директор ат УкрндІат  Г.о.Кривов

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента приватне 

хмелЬницЬКе 
оБлаСне аКцIонерне 
товариСтво по 
тУриЗмУ та 
еКСКУрСIях 
"хмелЬницЬКтУриСт"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02651606

3. Місцезнаходження емітента 29013 Хмельницька обл., місто 
Хмельницький вулиця Прибузька, 
будинок 6

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

khmelnitchktourist@ft.net.ua

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

http://kmtourist.in.ua/

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

ПРИВАТНЕ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ» (код ЄДРПОУ 
02651606) повідомляє, що черговими загальними зборами акцiонерiв, якi від-
булись 18.04.2018р. було прийняте рiшення про виплату дивiдендiв 
акцiонерам за результатами роботи пiдприємства у 2017 році. Наглядовою 
радою ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ» (Постанова № ПР-88-7 вiд 
10.05.2018р.) було визначено 02.01.2018р. датою складання переліку осiб, 
які мають право на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв власникам 
привiлейованих iменних акцiй, що підлягають виплатi, дорівнює 1953,00 грн. 
(Одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят три грн. 00 коп.). Строк виплати дивiдендiв 
власникам привiлейованих iменних акцiй: з 01.06.2018р. по 01.09.2018р. Спо-
сіб виплати дивiдендiв є їх виплата безпосередньо акцiонерам. Дивiденди 
будуть виплачуватися всiєю сумою в повному обсязi.

Голова Правлiння ____________ Кордулян Сергiй Харитонович

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво "Iвано-
франКIвСЬКГоловпоСтаЧ"

2. Код за ЄДРПОУ 04542749
3. Місцезнаходження 76495, мiсто Iвано-Франкiвськ, вулиця 

Автоливмашiвська, 2 А
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0342 78 74 32; 0342 78 74 62

5. Електронна поштова адреса ifgp@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства

II. текст повідомлення
19 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Iвано-Франкiвськголовпостач» прийнято 
рiшення про змiну типу товариства з публiчного на приватне. Затвердже-
но нову назву Товариства: повна Приватне акцiонерне товариство «Iвано-
Франкiвськголовпостач», скорочена - ПрАТ «Iвано-
Франкiвськголовпостач». Державна реєстрацiя змiн проведена 
10.05.2018р.

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 Жигалюк Богдан Михайлович
Виконуючий обов'язки 
Генерального директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.05.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

аКцIонерне товариСтво 
"миКолаЇвоБленерГо"

2. Код за ЄДРПОУ 23399393
3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв, вул. Громадян-

ська, 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 
використовується 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. 20.1.1. Статуту АТ «Миколаївобленерго» незалежно вiд 

вартостi значними правочинами є кредитнi договори.
Рiшенням засiдання Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» вiд 

11.05.2018 (протокол № 20) надано згоду на вчинення Товариством зна-
чного правочину, а саме: укладання Додаткової угоди до Кредитного дого-
вору № ОК2017-0396 вiд 02.11.2017, щодо збiльшення кредитного лiмiту з 
40 000 000,00 грн до 45 000 000,00 грн.

Цiєю Додатковою угодою до Кредитного договору змiнено графiк лiмiту 
кредитної лiнiї. Iншi умови Кредитного договору залишаються незмiнними.

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 керівни-

ка)
М.П. 14.05.2018

(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 аКцIонерне товари-

Ство «УЖГородСЬКе 
автотранСпортне 
пIдприємСтво 12107»

2. Код за ЄДРПОУ 03114017
3. Місцезнаходження 88018, м.Ужгород, вул.Радiщева,2
4. Міжміський код, телефон та факс 0312663307, 0312222583
5. Електронна поштова адреса atp12107@uk./net, atp-12107@uk./net
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

atp-12107.pat.ua

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

II. текст повідомлення
1. Дата прийняття рішення: 27 квiтня 2018 року та найменування упо-

вноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення - загальнi 
збори акцiонерiв (протокол № 22 вiд 27.04.2018р.)

2. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в ЄДР – 11 травня 2018 року.

3. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Публiчне 
акцiонерне товариство «Ужгородське автотранспортне пiд приєм-
ство 12107»

4. Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - Акцiонерне 
товариство «Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107»

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади Козун Володимир Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.05.2018
(дата)

приватне аКцІонерне товариСтво 
Страхова КомпанІя «Інтер-полІС»

повІдомлення
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ІНТЕР-ПОЛІС».
2. Код за ЄДРПОУ: 19350062
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 287-43-05
5. Електронна поштова адреса: info@inter-policy.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.inter-policy.com
7. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

II. текст повідомлення
№ 
з/п

дата вчинення 
дії

розмір дивіден-
дів, що підляга-
ють виплаті, грн

Строк 
виплати 

дивідендів

Спосіб 
виплати 

дивідендів
1 2 3 4 5
1 11.05.2018 33661,39 11.06.2018-

01.07.2018
Безпосе-
редньо 

акціонерам
Зміст інформації:
Рiшення про виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства 
у 2017 роцi прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв 
20.04.2018р. (протокол №1/2018). Вiдп овiдно до рiшення Наглядової 
ради Товариства вiд 11.05.2018 р. дата складення перелiку осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв встановлена 11.06.2018 р. Строк 
виплати дивiдендiв початок 11.06.2018 - кінець 01.07.2018 р. Порядок 
виплати дивiдендiв: виплата всієї суми дивiдендiв в повному обсязі всім 
особам, що мають право на отримання дивiдендiв.

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

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

Голова правління 
(Генеральний директор) 
Бурлаєнко С.в.  11.05.2018р.

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 аКцIо нерне товариСтво 
"КороСтенСЬКий м'яСоКомБIнат"

2. Код за ЄДРПОУ: 00443418
3. Місцезнаходження: 11500, Житомирська обл., мiсто Коростень, 

 ВУЛИЦЯ СЕРГIЯ КЕМСЬКОГО, будинок 54 Б
4. Міжміський код, телефон та факс: 0414296278 0414296278
5. Електронна поштова адреса: kochkalova@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: meat-korosten.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
II. текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ», що вiдбулись 19.04.2018р., 
прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на 
приватне, а також змiну найменнування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» з дати державної 
реєстрацiї Статуту пiдприємства у новiй редакцiї. Дата державної реєстрацiї 
вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстясься в Єдиному 
державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-пiдпиємцiв та громадських 
формувань - 10.05.2018р. Повне найменування пiдприємства до змiни - 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСО-
КОМБIНАТ»; повне найменування пiдприємства пiсля змiни - ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ».

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 Ричанчик Вiталiй Михайлович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.05.2018
(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 пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво 
"КриворIЖГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03341397
3. Місцезнаходження 50051, Днiпропетровська обл., 

м. Кривий Рiг, пр-т Металургiв, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс (056)405-40-00 (056)404-29-05
5. Електронна поштова адреса Iryna.Matviienko@krgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://kr.104.ua

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

II. текст повідомлення
Згiдно з протоколом засiдання Наглядової ради ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ» 

вiд 10.05.2018 №10/05-2018 вiдбулися змiни у складi посадових осiб 
емiтента, а саме: зi складу членiв Наглядової ради Товариства обрано 
Голову Наглядової ради ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ» - Девiда Ентонi Ховарда 
Брауна (David Antony Howard Brown) - представника акцiонера ТАНТЕР 
ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED), НЕ 173090. Розмiр 
пакету акцiй емiтента, який належить посадовiй особi - 0%. Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа пере-
бувала на посадi Голови Наглядової ради ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ» з 
18.04.2017 до 01.05.2018. Строк, на який обрано посадову особу - до пе-
реобрання наступними рiчними Загальними зборами Товариства.

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 Колесник Вiталiй Васильович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.05.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "IНСТИТУТ IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛО-
ГIЙ" (код за ЄДРПОУ 22723472) місцезнаходження: 61166, м. Харкiв,
вул. Бакулiна, 12; тел/факс: (057) 714-22-05, 702-16-25; e-mail: Gorben-
koO@iit.kharkov.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: http://iit.com.ua. 

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення

про виплату дивiдендiв 27.04.2018. Дата складення перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв 17.05.2018. Розмiр дивiдендiв, що пiд-
лягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв 650000,00 грн.
Строк виплати дивiдендiв з 17.05.2018 по 31.05.2018. Спосiб виплати ди-
вiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв - випла-
та всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм особам, що мають право на
отримання дивiдендiв. Генеральний директор Онопрiєнко Вiктор Ва-
сильович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно з законодавством.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛО-
МОНТАЖ"

2. Код за ЄДРПОУ : 31157986
3. Місцезнаходження: 49023, м.Дніпро, просп. Мануйлiвський, буд. 1,

кiмн. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)732-40-20
5. Електронна поштова адреса: prat_khtm@kominsteel.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: khtm.inf.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ "КХТМ" (надалi Товарис-
тво) від 10.05.2018 року, прийнято рiшення про надання згоди на укладан-
ня Додаткової угоди №10 від 10.05.2018 року  до Договору №75/17 від
21.12.2017 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI-
ДАЛЬНIСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" у зв'язку із збільшенням загальної суми
вказаного Договору  до 200 000 000,00 (двісті мільйонів гривень 00 копій-
ок) без ПДВ. 

Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фiнансової звiтностi
станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Спiввiдношення
вартостi майна, що є предметом правочинiв до вартостi активiв ПрАТ
"КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 116,55
вiдсоткiв.

Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ "КХТМ" ( надалi Това-
риство) від 10.05.2018 року, прийнято рiшення про надання згоди на укла-
дання Додаткової угоди №8 від 10.05.2018 року  до Договору №2012-СП
від 26.12.2017 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIД-
ПОВIДАЛЬНIСТЮ "СМК "МОНОЛІТ" у зв'язку із збільшенням загальної су-
ми вказаного Договору  до 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів гривень
00 копійок) з урахуванням ПДВ. 

Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фiнансової звiтностi
станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Спiввiдношення
вартостi майна, що є предметом правочинiв до вартостi активiв ПрАТ
"КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 99,07
вiдсоткiв. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до значних, що не пе-
редбаченi законодавством, статутом ПрАТ "КХТМ" не визначенi.

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

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

2. Директор О.М.Ботюк
10.05.2018

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 

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

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

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

11.05.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 11.05.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 125 на
суму 62 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 62
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 12,21%.

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

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

2. Найменування посади 
Заст. Голови Правління 

Ананьєва Н.В. 
14.05.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "IНСТИТУТ IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛО-
ГIЙ" (код за ЄДРПОУ 22723472) місцезнаходження: 61166, м. Харкiв,
вул. Бакулiна, 12; тел/факс: (057) 714-22-05, 702-16-25; e-mail: Gorben-
koO@iit.kharkov.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: http://iit.com.ua. 

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення

про виплату дивiдендiв 27.04.2018. Дата складення перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв 17.05.2018. Розмiр дивiдендiв, що пiд-
лягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв 650000,00 грн.
Строк виплати дивiдендiв з 17.05.2018 по 31.05.2018. Спосiб виплати ди-
вiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв - випла-
та всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм особам, що мають право на
отримання дивiдендiв. Генеральний директор Онопрiєнко Вiктор Ва-
сильович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно з законодавством.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛО-
МОНТАЖ"

2. Код за ЄДРПОУ : 31157986
3. Місцезнаходження: 49023, м.Дніпро, просп. Мануйлiвський, буд. 1,

кiмн. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)732-40-20
5. Електронна поштова адреса: prat_khtm@kominsteel.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: khtm.inf.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ "КХТМ" (надалi Товарис-
тво) від 10.05.2018 року, прийнято рiшення про надання згоди на укладан-
ня Додаткової угоди №10 від 10.05.2018 року  до Договору №75/17 від
21.12.2017 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI-
ДАЛЬНIСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" у зв'язку із збільшенням загальної суми
вказаного Договору  до 200 000 000,00 (двісті мільйонів гривень 00 копій-
ок) без ПДВ. 

Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фiнансової звiтностi
станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Спiввiдношення
вартостi майна, що є предметом правочинiв до вартостi активiв ПрАТ
"КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 116,55
вiдсоткiв.

Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ "КХТМ" ( надалi Това-
риство) від 10.05.2018 року, прийнято рiшення про надання згоди на укла-
дання Додаткової угоди №8 від 10.05.2018 року  до Договору №2012-СП
від 26.12.2017 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIД-
ПОВIДАЛЬНIСТЮ "СМК "МОНОЛІТ" у зв'язку із збільшенням загальної су-
ми вказаного Договору  до 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів гривень
00 копійок) з урахуванням ПДВ. 

Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фiнансової звiтностi
станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Спiввiдношення
вартостi майна, що є предметом правочинiв до вартостi активiв ПрАТ
"КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 99,07
вiдсоткiв. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до значних, що не пе-
редбаченi законодавством, статутом ПрАТ "КХТМ" не визначенi.

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

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

2. Директор О.М.Ботюк
10.05.2018

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 

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

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

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

11.05.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 11.05.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 125 на
суму 62 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 62
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 12,21%.

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

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

2. Найменування посади 
Заст. Голови Правління 

Ананьєва Н.В. 
14.05.2018

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента:
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: 

аКцIонерне товариСтво «тернопIлЬСЬКий 
радIоЗавод «орIон». 2. Код за ЄДРПОУ: 22607719. 3. Місцез-
находження: 46023, м. Тернопiль, 15 Квiтня, 6. 4. Міжміський код, телефон 
та факс: 0352 24 30 14 0352 24 40 07. 5. Електрона поштова адреса: 
sekretar@orion.te.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.orion.
te.ua/index.php/uk/aktsioneram/osoblyva-informatsiia. 7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства.

ІІ. текст повідомлення. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ТРЗ «Орiон», якi вiдбулися 20.04.2018 року (протокол №19) прийня-
то рiшення про змiну типу на приватне акціонерне товариство. Дата дер-
жавної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiститься в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань - 14.05.2018. Повне найменуван-
ня товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство «Тернопiльський 
радiозавод «Орiон». Повне найменування товариства пiсля змiни: 
Акцiонерне товариство «Тернопiльський радiозавод «Орiон».

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

Голова правління  я.м. Карпик
(підпис)

14.05.2018

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

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

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво "КриСтал-
БанК"

2. Код за ЄДРПОУ 39544699
3. Місцезнаходження 04053 м. Київ вул. Кудрявський узвiз, б.2
4. Міжміський код, телефон та факс /044/ 590-46-61 /044/ 590-46-64
5. Електронна поштова адреса o.trubitsyna@crystalbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://crystalbank.com.ua

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

II. текст повідомлення
«10» травня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «КРИСТАЛБАНК» 

(надалi – «Емiтент») (протокол №73) прийнято рiшення про схвалення зна-
чних правочинiв вчинених Емiтентом з розмiщення на кореспондентських ра-
хунках Банку в АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», ПАТ «УКРГАЗБАНК» та 
ПАТ «ПУМБ» коштiв в розмiрах понад 20 млн. грн., 150 млн. грн, 100 млн. грн., 
вiдповiдно, в перiод з 01 лютого 2018 року до 09 травня 2018 року. 

Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 1 182 771 тис. грн. 

Спiввiдношення (у вiдсотках) суми коштiв, що були предметом зна-
чних правочинiв, що схваленi, до вартостi активiв ПАТ «КРИСТАЛБАНК» 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 рiк 
складає до 25% .

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
2. Найменування посади Гребiнський Леонiд Андрiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.05.10
(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації (стосовно 
прийняття рішення про виплату дивідентів) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво "дойЧе 
БанК дБУ" 

2. Код за ЄДРПОУ 36520434
3. Місцезнаходження 01015 Київ вул. Лаврська, 20
4. Міжміський код, телефон та факс 044-495-92-12 044-495-92-55
5. Електронна поштова адреса kostyantyn.yarych@db.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://www.db.com/ukraine/en/
content/general-documents.html

7. Вид особливої інформації Стосовно прийняття рішення про 
виплату дивідентів

II. текст повідомлення
Публічне акціонерне товариство «Дойче Банк ДБУ» (надалі — «Банк») 

Рішенням акціонера ПАТ «Дойче Банк ДБУ» №23 від 25 квітня 2018 року 
(надалі — «Рішення акціонера») прийняло рішення про виплату дивідендів 
акціонерам Банку за результатами роботи Банку у 2017 році.

Наглядовою Радою Банку 11 травня 2018 р. встановлено 22 травня 
2018 року датою складання переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів згідно Рішення акціонера, порядок та строк їх виплати.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, дорівнює 36 167 176,01 
(тридцять шість мільйонів сто шістдесят сім тисяч сто сімдесят шість гри-
вень 01 коп.), розмір дивідендів на одну просту іменну акцію складає при-

близно 0,16 гривні.
Встановлено наступний строк нарахування та виплати дивідендів за Рі-

шенням акціонера — строк з 22 травня 2018 р. до 24 жовтня 2018 р. (або 
більш тривалий строк, у разі неможливості виплатити дивіденди повністю у 
зазначений строк через законодавчі чи інші обмеження, обставини).

Способом виплати дивідендів є їх виплата через депозитарну систему 
України. Дивіденди, що підлягають виплаті акціонерам-нерезидентам, ви-
плачуються в ЄВРО загальною сумою у повному обсязі одним платежем.
№
З/п

дата 
вчинення 

дії

розмір 
дивідендів, 
що підляга-
ють виплаті, 

грн

Строк виплати 
дивідендів

Спосіб виплати 
дивідендів

1 2 3 4 5
1 11 травня 

2018 р.
36 167 176,01 строк до 24 жовтня 

2018 р. (або більш 
тривалий строк)

через депозитарну 
систему України, 
виплата одним 

платежем

Відповідне повідомлення опубліковано у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних НКЦПФР (stockmarket.gov.ua): 11.05.2018 року.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Бернд вурт
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.10.23
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
«полтавСЬКий олIйноеКСтраКцIйний 

Завод - Кернел ГрУп»
повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

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

СТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ 
ГРУП». 2. Код за ЄДРПОУ: 00373907. 3.Місцезнаходження: 36007, м. Пол-
тава, вул. Маршала Бiрюзова, 17. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(0532) 51-95-55, 51-95-69. 5. Електронна поштова адреса: pmez@kernel.
ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http:// 00373907.infosite.com.ua/. 7. 
Вид особливої інформації: відомості про прий няття рішення про надання 
згоди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення
10.05.2018 наглядовою радою ПрАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», надалi - 

товариство (протокол №б/н вiд 10.05.2018) прийнято рiшення про надан-

ня згоди на укладання товариством контракту поставки з компанiєю 
VYNCKE NV, за яким VYNCKE NV зобов'язується виготовити i доставити 
товариству обладнання, перелік якого визначений специфікацією №1 до 
вказаного контракту, виконати шеф-монтаж, пусконалагоджувальнi робо-
ти та ввести в експлуатацiю це обладнання, а товариство зобов'язується 
прийняти i оплатити вартiсть обладнання i робiт. Укладання контракту 
було схвалено (попередньо) загальними зборами (протокол вiд 
16.04.2018). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом право-
чину: 321 451,34 тис. грн. (10 328 750 євро за курсом НБУ 31,121998 грн. 
на 10.05.2018), вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 886 079 тис.грн., спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 36,28%. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi 
законодавством, статутом ПрАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» не передбаченi.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. директор данильченко С.а. 10.05.2018.

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

емітента 
1. Повне найменування емітента приватне 

хмелЬницЬКе 
оБлаСне аКцIонерне 
товариСтво по 
тУриЗмУ та 
еКСКУрСIях 
"хмелЬницЬКтУриСт"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02651606

3. Місцезнаходження емітента 29013 Хмельницька обл., мiсто 
Хмельницький вулиця Прибузька, 
будинок 6

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

khmelnitchktourist@ft.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

http://kmtourist.in.ua/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадо-
вих осiб емiтента

Посадова особа виконуючий обов'язки Голови Правлiння Павлюк Вiктор 
Дмитрович (паспорт № 00883790, дата видачi 19.08.2017, орган що видав - 

6810) припинено повноваження 10.05.2018р. на пiдставi рiшення Наглядової 
ради (Постанова № ПР-88-3 вiд 10.05.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну 
дiї контракту. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0184% 
(50 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 17.10.2017 року. 

Посадова особа Голова Правлiння Кордулян Сергiй Харитонович (пас-
порт: серiя АА номер 507978 виданий Ленiнським РВ УМВС України в 
Вiнницькiй областi, 04.07.1997) обрано на посаду 10.05.2018р. рiшенням 
Наглядової ради (Постанова № ПР-88-2 вiд 10.05.2018р.), термiном на  
1 рiк (за сумiсництвом). Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Голова Правлiння 
ПрАТ «Вiнницятурист». 

Посадова особа Головний бухгалтер Максименко Михайло Васильович 
(паспорт: серiя НА номер 127307 виданий Хмельницьким УМВС України в 
Хмельницькiй областi, 07.06.1996) звiльнено з посади 10.05.2018р. 
вiдповiдно до наказу № 04-к вiд 10.05.2018р. у зв'язку iз звiльненням за 
власним бажанням. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: з 11.03.2014 року. 

Посадова особа Головний бухгалтер Луценко Валентина Петрiвна (пас-
порт: серiя АВ номер 005789 виданий Вiнницьким РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, 17.11.1999) призначено на посаду 10.05.2018р. 
вiдповiдно до наказу № 05-к вiд 10.05.2018р., термiном - безстроково (за 
сумiсництвом) з 11.05.2018р. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: головний бухгалтер 
ПрАТ «Вiнницятурист».

Голова Правлiння ____________ Кордулян Сергiй Харитонович
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «проеКтно-
поШУКовий ІнСтитУт «пІвденмедБІоСинтеЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 00479907
3. Місцезнаходження: вул. Космонавтів, буд. 32, м. Одеса, Україна, по-

штовий індекс 65078
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 766-18-92
5. Електронна поштова адреса: info@umbs.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://umbs.od.ua
7. Вид особливої інформації: про зміну типу акціонерного товариства.

ІІ. текст повідомлення
Дата прийняття рішення - 28.04.2018 року; найменування уповноваже-

ного органу емітента, що прийняв відповідне рішення – Загальні збори ак-
ціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-
ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ».

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в ЄДР – 11.05.2018 року;

Повне найменування акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВ-
ДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ».

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІ-
ОСИНТЕЗ».

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

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

 Генеральний директор _________ 
(підпис)

Д.М. Зубов 
(ініціали та прізвище керівника)

11.05.2018 
(дата)

регулятори країн-членів IOSCO 
зосереджені на проблемах міжнародного 

співробітництва
Члени Міжнародної організації комісій з цінних паперів 

(IOSCO), які зустрілися на 43-й щорічній конференції 
IOSCO у Будапешті минулого тижня, обговорювали про-
блеми, з якими стикаються регулятори ринків цінних па-
перів у різних країнах.

В конференції взяли участь 650 регуляторів ринків 
цінних паперів, представників галузі та учасників фінан-
сових ринків з усього світу.

На своїх засіданнях Рада IOSCO, Комітет IOSCO з пи-
тань зростаючих ринків та ринків, що розвиваються 
(GEM), чотири регіональні комітети та Консультативний 
комітет з питань партнерів (AMCC) висунули ініціативи, 
спрямовані на захист інвесторів, забезпечення чесних, 
ефективних та прозорих ринків та пом’якшення систем-
них ризиків.

Як зауважила Ешлі Олдер, голова правління IOSCO: 
«На цьому тижні члени IOSCO зробили важливі кроки у 
вирішенні таких питань, як стійкість ринку, фінансові тех-
нології та обмін інформацією між регуляторами ринків 
цінних паперів, а також проблем захисту інвесторів, рин-
кової цілісності та фінансової стабільності».

Захист та обізнаність інвесторів
Члени IOSCO обговорили найбільш ефективні регуля-

торні підходи в умовах зростання пропозиції токенів 
(ICO). Найближчим часом будуть розроблені рекоменда-
ції, які дозволять допомогти членам організації вирішити 
внутрішні та транскордонні проблеми, що виникають 
внаслідок пропозиції токенів, і які можуть вплинути на за-
хист інвесторів або споживачів фінансових послуг.

Правління IOSCO відмітило прогрес у напрямку захис-
ту приватних інвесторів від ризиків, пов’язаних із пропо-
зицією бінарних опціонів та інших позабіржових фінансо-
вих продуктів, зокрема з боку неліцензованих фірм на 
транскордонній основі. Учасники обговорили підходи, які 
виявилися ефективними на практиці для зменшення ри-
зиків таких продуктів для роздрібних інвесторів.

Зміцнення структурної стійкості ринків капіталу
У сфері управління активами Рада IOSCO обговорила 

питання діяльності біржових інвестиційних фондів та ри-
зики, які можуть виникнути у їх структурах. Вона також 

розглянула результати роботи IOSCO з вимірювання 
кредитного плеча в інвестиційних фондах. Ця робота є 
частиною зобов’язання IOSCO по розробці відповідних 
рекомендацій Ради з фінансової стабільності (ФСБ) сто-
совно потенційних структурних ризиків, пов’язаних з ді-
яльністю з управління активами.

У сфері впровадження стандартів Рада підтримала 
пропозицію про оцінку послідовності впровадження різ-
ними членами IOSCO реформ грошового ринку (MMF) 
від 2012 року. Реформи MMF є ключовим компонентом 
зусиль G20, спрямованих на вирішення проблеми тіньо-
вої частини банківської системи після глобальної фінан-
сової кризи.

Члени також підтримали пропозицію щодо третього 
перегляду «Принципів регулювання та нагляду за ринка-
ми товарних деривативів». IOSCO видав зазначені прин-
ципи у 2011 році для забезпечення глобального послі-
довного підходу до нагляду, який має на меті покращити 
прозорість цін та стримувати маніпулювання ринком на 
ринках товарних деривативів.

рішення проблем обміну інформацією
Члени правління IOSCO обговорили наслідки для чле-

нів організації «Загального регламенту із захисту даних 
Європейського Союзу (General Data Protection Regulation, 
GDPR), який діє в усіх країнах-членах ЄС з 25 травня 
2018 року. Рада обговорила, як регламент впливає на 
обмін інформацією та транскордонне співробітництво 
між членами IOSCO в рамках Багатостороннього мемо-
рандуму про взаєморозуміння (MMoU) і як європейські 
регулятори продовжуватимуть співпрацювати для вирі-
шення будь-яких питань, які підпадають під дію GDPR.

IOSCO MMoU є основним інструментом, який викорис-
товується регуляторами ринків цінних паперів для бо-
ротьби з транскордонними порушеннями на фінансових 
ринках.

роль ринків цінних паперів у питаннях сталого 
розвитку та зв’язок із регулювання цінних паперів

Члени правління поділилися своїм досвідом щодо не-
фінансової звітності, розкриття інформації та інших ас-
пектів сталого фінансування у своїх юрисдикціях. Вони 
погодилися створити мережу обміну інформацією між 
членами IOSCO, щоб отримати більше інформації про 
вплив ринків на сталий розвиток, включаючи аспекти 

НОВИНИ
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розкриття інформації емітентами та актуальність інфор-
мації для прийняття інвестиційних рішень.

роль регулювання у фінансових технологіях та ав-
томатизації

Рада погодилася запустити мережу Fintech для полег-
шення обміну інформацією, знаннями та досвідом, 
пов’язаними з FinTech між членами IOSCO. Фінансова 
мережа Fintech також буде служити форумом для спіль-
ної роботи з регуляторних питань, тенденцій та нових 
ризиків.

Інавгурація нової ради IOSCO
В середу IOSCO призначив новий склад Ради. Прези-

дентом Ради є Ешлі Олдер, Голова Комісії з цінних папе-
рів та ф’ючерсів Гонконгу, Віце-президентом Жан Поль 
Сервейс, Голова Комісії з фінансових послуг та ринків 
Бельгії.

приєднання нових членів до MMoU та EMMoU 
(Enhanced MMoU)

На щорічній конференції новини членам Багатосто-
роннього меморандуму IOSCO MMoU офіційно були ви-
знані – Центральний банк Вірменії, Головне управління з 
цінних паперів Домініканської республіки, Комісія з цін-
них паперів та бірж Замбії. Загальна кількість підписантів 
склала таким чином 118 з 146 членів IOSCO.

До Розширеного багатостороннього меморандуму 
EMMoU, який був введений у 2017 році, з більш широки-
ми повноваженнями підписантів, приєднались – Комісія 
з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC), Комісія з 
цінних паперів Британської Колумбії (BCSC), Комісія з 
цінних паперів та ф’ючерсів Гонконгу (SFC), Валютне 
управління Сінгапуру (MAS), Управління фінансового на-
гляду Великої Британії (FCA).

Довідкова інформація
Україна з 1996 року є рядовим членом IOSCO. Упро-

довж 2015-2017 років НКЦПФР активно працювала над 
гармонізацією національного законодавства, приведен-
ням його у відповідність до міжнародних і європейських 
стандартів, зокрема стандартів IOSCO, маючі на меті 
підписати IOSCO MMoU.

Враховуючи ініціативу, яку проявила Україна, Уповно-
важений орган IOSCO у лютому 2016 року прийняв резо-
люцію про включення НКЦПФР до Додатку В IOSCO 
MMoU. До цього Додатку включаються регулятори, які 
виявили ініціативу приєднання до меморандуму і стали 
на шлях удосконалення національного законодавства, 
але все ще мають функціональні обмеження і прогалини 
у повноваженнях.

У грудні 2016 року в Києві відбулась міжнародна кон-
ференція IOSCO для країн регіону, присвячена обгово-
ренню основних засад та Принципів організації, а також 
детальному аналізу IOSCO MMoU. Організатором захо-
ду виступила НКЦПФР у співпраці з МВФ, Світовим бан-
ком та IOSCO.

У квітні 2017 року у Верховній Раді був зареєстрова-
ний проект Закону щодо захисту інвесторів від зловжи-
вань на ринках капіталу (реєстраційний 6303). Більшість 
законодавчих змін, які закладені в цьому законопроекті 
направлені на імплементацію стандартів IOSCO у націо-
нальне законодавство і створення умов для приєднання 
України до IOSCO MMoU.

Саммит Украина-еС пройдет 9 июля - 
мингарелли

Саммит Украина-ЕС пройдет 9 июля, на нем обсудят 
борьбу с коррупцией, макрофинансовую помощь Евро-
союза для Украины и имплементацию Минских соглаше-
ний, сообщил глава представительства ЕС в Украине 
Хьюг Мингарелли.

«Совет ассоциации Украина-ЕС пройдет в декабре, 
но до этого 9 июля пройдет саммит Украина-ЕС, и мы 
уже знаем несколько вопросов, которые должны быть 
подняты в сфере реформ», - сказал он на встрече с 
Европейской Бизнес Ассоциацией в понедельник в 
Киеве.

Дипломат напомнил, что украинская сторона, в част-
ности, хотела бы присоединиться к Европейскому тамо-
женному союзу, Энергетическому союзу и единому циф-
ровому рынку.

Х.Мингарелли указал, что также будет обсуждаться 
пакет макрофинансовой помощи ЕС и Европейский ин-
вестиционный план.

«Вдобавок к этому есть традиционные два вопроса, 
которые мы обсуждаем: процесс реформ (ЕС со своей 
стороны сфокусирован на борьбе с коррупцией и вер-
ховенстве права) и имплементация, а вернее отсут-
ствие имплементации Минских соглашений», - расска-
зал посол.

Как сообщалось, во время визита в Германию прези-
дент Украины Петр Порошенко и президент Европейско-
го Совета Дональд Туск договорились провести 20-й 
саммит «Украина - Европейский Союз» летом 2018 года 
в Брюсселе.

рост ввп франции во II квартале останется 
на уровне 0,3% - опрос Банка франции

Банк Франции ожидает сохранение темпов роста эко-
номики страны во втором квартале на уровне нача-
ла года - 0,3%, сообщается в его докладе.

Прогноз основан на данных ежемесячного опроса 
ЦБ, позволяющего оценить деловую активность во 
Франции.

В четвертом квартале 2017 года темпы подъема ВВП 
были выше и составляли 0,6%.

Индикаторы делового доверия как в производствен-
ной отрасли, так и в сфере услуг в апреле снизились до 
102 пунктов по сравнению со 103 пунктами в предше-
ствующий месяц. Индекс доверия в строительном секто-
ре опустился до 104 пунктов со 105 пунктов.

Средний долгосрочный уровень для этих показателей 
составляет 100 пунктов.

Пересмотренные данные об изменении объема эко-
номики страны в первом квартале текущего года будут 
опубликованы 30 мая, окончательные - 22 июня. Первая 
оценка ВВП за второй квартал будет обнародована 
27  июля.

нефть продолжает снижение с максимума 
за 3,5 года, Brent подешевела до$76,7

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в по-
недельник продолжают снижение с максимальных отме-
ток за 3,5 года, на рынке сохраняется неопределенность, 
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связанная с решением США вернуть санкции в отноше-
нии Ирана и дальнейшими планами ОПЕК+.

Цена июльских фьючерсов на Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 8:05 мск уменьшилась на $0,42 
(0,54%) - до $76,70 за баррель.

Стоимость нефти WTI с поставкой в июле на электрон-
ных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) сни-
зилась к этому времени на $0,24 (0,34%) - до $70,46 за 
баррель.

В прошлую пятницу котировка Brent опустилась на 
$0,35 (0,46%) - до $77,12 за баррель, WTI подешевела 
на $0,66 (0,92%) - до $70,70 за баррель.

Умеренное снижение цен на нефть последовало за 
сообщением нефтесервисной компании Baker Hughes о 
том, что число действующих нефтедобывающих устано-
вок в США выросло шестую неделю подряд - на 10 еди-
ниц, до 844, обновив максимум за три года.

По итогам прошлой недели нефть Brent подорожала 
на 3%, WTI - на 1,4%. В четверг цены достигали макси-
мума с ноября 2014 года.

Динамика цен на нефть в последнее время свиде-
тельствует о том, что ОПЕК вернула себе частичный 

контроль над ценообразованием на рынке, который кар-
тель утратил в рамках сланцевой революции в США, 
считают аналитики Commezbank.

«Значительная часть падения цен, в результате кото-
рого нефть Brent рухнула с более чем $100 до менее $30 
за баррель из-за начавшейся осенью 2014 года ценовой 
войны между ОПЕК и индустрией сланцевой нефти в 
США, теперь отыграна», - говорится в обзоре 
Commerzbank.

При этом Саудовская Аравия, фактический лидер 
ОПЕК, на прошлой неделе дала сигнал о потенциаль-
ном увеличении добычи, чтобы компенсировать сниже-
ние поставок из Ирана в результате возобновившихся 
санкций.

По мнению аналитика WTRG Economics Джеймса  
Уильямса, «возросла вероятность того, что ОПЕК повы-
сит квоты на июньском заседании»

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы 

веб-сайта НКЦБФР, 
ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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2. ПРАТ БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ 7
3. ПРАТ БУСЬКА ПМК-183 8
4. ПАТ ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО 6
5. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ РИНОК 12
6. ПРАТ ДНІПРОМЕТИЗ 7
7. ПАТ ДОЙЧЕ БАНК ДБУ 16
8. ПАТ ЗАКАРПАТГАЗ 8
9. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ 13

10. ПРАТ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 7
11. ПРАТ КБК 10
12. ПРАТ КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ 15
13. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 15
14. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 14
15. ПАТ КРИВОРІЖГАЗ 14
16. ПАТ КРИСТАЛБАНК 15
17. ПРАТ ЛІВОБЕРЕЖЖЯІНВЕСТ 9
18. ПРАТ МАГАЗИН №100 12
19. ПРАТ МИКОЛАЇВАВТОСЕРВІС 5
20. АТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 13
21. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «РІВНЕГАЗ» 10
22. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «РІВНЕОБЛГАЗ» 10
23. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАЦІЙНИЙ ЗАВОД КЕРНЕЛ ГРУП 16
24. АТ ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» 17
25. ПАТ ПРОКРЕДИТ БАНК 6
26. ПРАТ ПРОМВИБУХ 11
27. ПАТ РІВНЕСІЛЬМАШ 8
28. ПРАТ РІВНЕТУРИСТ 12
29. ПРАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» 14
30. ПРАТ СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС 10
31. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРОНА» 9
32. АТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД ОРІОН 15
33. ПАТ УЖГОРОДСЬКЕ АТП 12107 14
34. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ (УКРНДІАТ) 13
35. ПРАТ УКРНАФТОПРОДУКТ 6
36. ПРАТ ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕШНЛ 10
37. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 11
38. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ» 13
39. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ» 16
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