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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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 това-
риство "сумський Завод 
насосного та енергетич-
ного машинобудування 
"насосенергомаш"

2. Код за ЄДРПОУ 05785448
3. Місцезнаходження 40011, м. Суми, пл. Привокзальна, 1
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(0542)70-00-49 (0542)70-00-42

5. Електронна поштова 
адреса

ootiz@nempump.com

6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додат-
ково використовується 
емітентом для розкриття 
інформації

http://nempump.com/

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким нале-
жить: 10 і більше відсотків простих акцій акціо-
нерного товариства (крім публічного акціонер-
ного товариства); 5 і більше відсотків

простих акцій публічного акціонерного товари-
ства

II. текст повідомлення
Згiдно з отриманою 09.07.2018 р. (вх. №05824) Випискою про стан ра-

хунку в цiнних паперах №070302 вiд 03.07.18, наданою Товариством з об-
меженою вiдповiдальнiстю «Сумський фондовий центр», направленою 
акцiонером ЕЙЧ. ЕМ. ЕС. КЕПIТАЛ ЛIМIТЕД (H.M.S. CAPITAL LIMITED) 
(Кiпр), станом на 03.07.2018 р. вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким нале-
жать 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»: 

- кiлькiсть акцiй ЕЙЧ. ЕМ. ЕС. КЕПIТАЛ ЛIМIТЕД (H.M.S. CAPITAL 
LIMITED) (Кiпр) (Реєстрацiйний номер - НЕ 285433), мiсцезнаходження: 
Роману, 2 ТЛАIС ТАУЕР (Romanou, 2 TLAIS TOWER) оф. 601, Нiкосiя 
(Nicosia), 1070, Кiпр, збiльшилась до 27 549 302 або 89,1503% в загальнiй 
кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй АТ «Сумський за-
вод «Насосенергомаш». Розмiр пакету акцiй акцiонера до змiн становив 
25 751 573 акцiй або 83,3328 % в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй АТ «Сумський завод «Насосенергомаш».

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 Ковтун Олександр Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.07.2018
(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 
"Пирятинський 
м'ясокомбIнат"

2. Код за ЄДРПОУ 05421137
3. Місцезнаходження 37000, Полтавська обл., Пирятин-

ський район, мiсто Пирятин, ВУЛИЦЯ 
ПРИУДАЙСЬКИЙ УЗВIЗ, будинок 64

4. Міжміський код, телефон та факс 380535820796 380535820697
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://meat-pyriatyn.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Додатково до повідомлення ПАТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ», 

опублікованого в газеті «Відомості НКЦПФР» №43 від 02.03.2018р., в час-
тині інформації про Неприкову Олену Володимирiвну, повідомляємо на-
ступне:

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - бухгал-
тер ПрАТ «Райз-Максимко» (30382533).

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 БIЛОУС ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ
Директор (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.02.2018
(дата)
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Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Державна іпотечна установа.
2. код за едрПоу: 33304730
3. місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, оф. 201.
4. міжміський код, телефон та факс: (044) 207-14-14, 
(044) 207-14-13.
5. електронна поштова адреса: office@ipoteka.gov.ua
6. адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.ipoteka.gov.ua
7. вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
II. текст повідомлення:

Змiни у складi посадових осiб Державної iпотечної установи (далi ДIУ) 
вiдповiдно до Наказу вiд 06 липня 2018 року № 148-к (Розпорядження 
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04 липня 2018 року № 454-р) згiдно якого 

звiльнено з посади заступника голови правлiння ДIУ Могильницького Дми-
тра Олександровича (паспорт серiя КА номер 096420 вiд 22 лютого 
1996 року виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.) за 
власним бажанням. Часткою в статутному капiталi Установи вищевказана 
особа не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. 

Могильницький Дмитро Олександрович перебував на посадi 3 роки 
11 мiсяцiв 21 день.

Замiсть Могильницького Д.О. на посаду заступника голови правлiння 
Державної iпотечної установи нiкого не призначено.

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

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

голова правління
державної іпотечної установи  камуз а.о.

06 липня 2018 р.

державна ІПотечна установа

шановнІ акцІонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬЦЕСТ», що зна-

ходиться за адресою:08130, Україна, Київська область, Києво-
Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петро-
павлівська, будинок 4, інформує про проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів

Дата та час реєстрації учасників Зборів:  09 серпня 2018 року 
з 10.00 до 11.00

дата та час відкриття Зборів:  09 серпня 2018 року об 11.00
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 08130, україна, 

київська область, києво-святошинський район, село Петропав-
лівська борщагівка, вул. Петропавлівська, будинок 4

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах: 03 серпня 2018 року 

Порядок денний позачергових  
Загальних зборів акціонерів:

1.Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії загальних 
зборів акціонерів та затвердження регламенту зборів.

2.Про звільнення фінансового директора. 
3.Про призначення нового фінансового директора.
4.Про призначення ревізійної комісії (ревізора) та затвердження 

Положення про ревізійну комісію АТ «Альцест».
Для участі у зборах необхідно надати:
- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) — документ, що посвідчує 

особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та го-
лосуванні, засвідчену належним чином.

Голосування представників акціонерів на зборах здійснюється 
відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання ак-
ціонера, що видав довіреність, щодо голосування. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, 
які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи вида-
ється її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установ-
чими документами. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних 
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосуван-
ня, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах декіль-
ком своїм представникам.

Відповідно до статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні това-
риства» акціонери мають право: на ознайомлення з документами 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від 
дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати їх 
проведення; на звернення до АТ «Альцест» із письмовими запитан-
нями щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та 
порядку денного зборів до дати проведення зборів; на внесення про-
позицій щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів разом із надан-
ням відповідних проектів рішень та ін. 

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціоне-
ри (їх представники) можуть ознайомитися за адресою: 08130, Украї-
на, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропав-
лівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, будинок 4, до дати 
проведення зборів в робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 
17.00. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами – Начальник ПЕВ АТ «Альцест» 
Гресько Н.Є.)

Адреса веб-сайту АТ «Альцест»: http://altsest.com/ua.
генеральний директор  лисов д.в.

Приватне акцІонерне товариство  
«альцест»

Повідомлення  
про проведення загальних зборів

Приватне акцІонерне товариство 
«Херсон ський наФтоПереробний Завод» - 
надалі Товариство, (код ЄДРПОУ 34785383, адреса: Україна, 73009, 
м. Херсон, вул.Нафтовиків, буд.52), повідомляє про проведення 26 липня 
2018 року о 12 год. 00 хв. позачергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться за адресою: україна, 73009, м. Херсон, вул. нафтовиків, 
буд.52, будівля заводоуправління, каб.8.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у за-
гальних зборах акціонерів Товариства, проводиться у день проведення та 
за адресою проведення загальних зборів з 11 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів – 20 липня 2018р.

Проект Порядку денного ЗагальниХ ЗборІв 
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних збо-
рів.

4. Про вчинення правочинів з Публічним акціонерним товариством 
«Державний експортно-імпортний банк України»

Під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонери можуть 
ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів під час під-
готовки до загальних зборів у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за 
місцезнаходженням Товариства (Україна, 73009, м.Херсон, вул. Нафтови-
ків, буд.52, ) у каб.24 (бюро з корпоративної роботи), а в день проведення 
Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами Іванченко Ірина Едуардівна - на-
чальник бюро з корпоративної роботи (тел.(0552)419-076). Адреса веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до порядку денного www.kor.ks.ua.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів, крім того необхідно мати документ, що 
відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на збо-
рах.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 
товариство 
"альцест"

2. Код за ЄДРПОУ 21547168
3. Місцезнаходження 08130, с.Петропавлiвська 

Борщагiвка, Петропавлiвська, 4
4. Міжміський код, телефон та факс 044 371-40-47
5. Електронна поштова адреса Nataliya_Gresko@altsest.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://altsest.com/ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
значних правочинів, щодо вчинення 
яких є заінтересованість

II. текст повідомлення
05.07.2018р. загальними зборами акцiонерiв АТ «Альцест», 

iдентифiкацiйний код 21547168 (ПРОТОКОЛ №050718 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ 
АКЦIОНЕРIВ АТ «АЛЬЦЕСТ» вiд 05.07.2018р) було прийняте рiшення надати 
згоду на вчинення значного правочину та правочину iз заiнтересованiстю мiж 
АТ «Альцест» та ЕС енд ЕР Iндустрiверкцойге ГмбХ (S&R Industriewerkzeuge 
GmbH) до контракту купiвлi-продажу №50707 вiд 05 липня 2007 року. Уповно-
важити Генерального директора АТ «Альцест» Лисова Дмитра Володимиро-
вича на пiдписання вiд iменi Товариства Додаткової угоди до контракту купiвлi-
продажу №50707 вiд 05 липня 2007 року згiдно запропонованого проекту.

Всього для участi у загальних зборах зареєстровано 3 акцiонери iз загаль-
ною кiлькiстю акцiй – 200 (двiстi), що становить 100 (сто) % вiд загальної 
кiлькостi голосiв вiдповiдно до Статуту Приватного акцiонерного товариства 
«АЛЬЦЕСТ». 

Кiлькiсть голосуючих акцiй по даному питанню – 10 (десять), якi належать 
Стасюку Миколi Васильовичу.Акцiонери Шустер Олександр Альбертович 
(95 акцiй) та Рогульський Вiктор Костянтинович (95 акцiй) не беруть участi в 
голосуваннi у зв'язку iз наявнiстю у них заiнтересованостi в укладеннi угоди 
мiж АТ «Альцест» та ЕС енд ЕР Iндустрiверкцойге ГмбХ (S&R Industriewerkzeuge 
GmbH). Голосували: «за» – Стасюк Микола Васильович.

Заiнтересованiсть Шустера Олександра Альбертовича полягає в тому, що 
вiн володiє 47,5 % голосуючих акцiй Приватного акцiонерного товариства 
«АЛЬЦЕСТ» i водночас обiймає посаду директора компанiї ЕС енд ЕР 
Iндустрiверкцойге ГмбХ (S&R Industriewerkzeuge GmbH). Шустер Олександр 
Альбертович також пiдписуватиме Додаткову угоду до Контракту купiвлi-
продажу № 50707 вiд 05 липня 2007 р. вiд iменi компанiї ЕС енд ЕР 
Iндустрiверкцойге ГмбХ (S&R Industriewerkzeuge GmbH).

Заiнтересованiсть Рогульського Вiктора Костянтиновича полягає в тому, 
що вiн володiє 47,5% голосуючих акцiй Приватного акцiонерного товариства 
«АЛЬЦЕСТ» i обiймає посаду директора компанiї S ЕС енд ЕР Iндустрiверкцойге 
ГмбХ (S&R Industriewerkzeuge GmbH). 

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 Лисов Дмитро Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.07.2018
(дата)

ПовІдомлення Про виникнення особливоЇ ІнФормацІЇ Про 
емІтента 

Повне найменування: ПублІчне акцІонерне това-
риство "киЇв-лада"
Організаційно-правова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 00233030
Адреса місцезнаходження 03134, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, б.17
Телефон емітента (044) 591-29-55
Електронна поштова адреса 
емітента

buravlyov.і@gmaіl.com

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://www.kіevlada.kіev.ua/
Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення значних правочинів.
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 
07.07.2018 р. 
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення: позачергові загальні збо-
ри акціонерів. 
Предмет правочину: отримання кредиту в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВІ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ".
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 30 000 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
16 723 тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках): 179,39%. 
Загальна кількість голосуючих акцій: 150 006 639 шт. 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 
150 006 612 шт. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 
150 006 612 шт. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 
0 шт.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не перед-
бачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товари-
ства: відсутні.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в 
повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: 
Генеральний директор Буравльов Ігор Васильович.

ПовІдомлення Щодо тимчасовоЇ ЗмІни 
мІсцеЗнаХодження тов «куа аПФ «нІко ФІнанс»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління ак-
тивами та адміністрування пенсійних фондів «НІКО ФІНАНС» (далі – То-
вариство), код за ЄДРПОУ 34615120, (Ліцензія на професійну діяльність 
на фондовому ринку – діяльність з управління інституційних інвесторів 
(діяльність з управління активами) серія АГ № 580266; дата видачі ліцен-
зії: 03.03.2012 р.; cтрок дії ліцензії: з 03.03.2012 р. – необмежений), відпо-
відно до п. 1. ч. 3 Розділу 2 Ліцензійних умов провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління ак-
тивами) (Рішення НКЦПФР №1281 від 23.07.2013р.) повідомляє про тим-
часову зміну місцезнаходження Товариства з 17 липня 2018 року до 
17 листопада 2018 року.

нова адреса товариства: 02152, м. Київ, вул. Амвросія Бучми, буд. 5.
графік роботи товариства за тимчасовим місцезнаходженням: 

робочі дні: понеділок - п’ятниця з 9.00 до 18.00, обідня перерва – з 13.00 
до 14.00, вихідні – субота, неділя.

Приватне акцІонерне товариство По ви-
робництву Пива І беЗалкогольниХ наПоЇв 
«черкаське Пиво» код ЄДРПОУ 00374597, повідомляє, що по-
зачергові загальні збори акціонерів відбудуться 10 серпня 2018 року за 
місцезнаходженням Товариства: 18030, м. черкаси, вул. доброволь-
ського, 7, к. 432.

Реєстрація акціонерів: 10 серпня 2018 р. з 9-00 год. до 9-45 год. 
Початок зборів: 10 серпня 2018 р. о 10-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – 06.08.2018 р.
Проект Порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. 
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-

сування на загальних зборах Товариства. 
5. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства шляхом 

ліквідації.

6. Про вибори ліквідаційної комісії.
7. Про встановлення порядку та строку проведення ліквідації.
8. Про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до Товариства.
Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для 

представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в за-
гальних зборах та на голосування, оформлене згідно з чинним законодав-
ством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - 
www.beer.ck.ua.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скли-
кання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами 
пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18030, м. Черкаси, 
вул. Добровольського, 7, к. 432 з Пн –Пт в робочі години (8.00-17.00, 12.00-
13.00 обідня перерва), тел.. для довідок 716092, 716109, відповідальна 
особа за порядок ознайомлення з документами – Ілляшенко Г.Г. Також за 
цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої 
пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазна-
ченої вище дати скликання зборів. 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №129, 10 липня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

4

Приватне  
акцIонерне товариство 

«Iнтербудтонель»
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 ТО-
ВАРИСТВО «IНТЕРБУДТОНЕЛЬ»

2. Код за ЄДРПОУ: 31903558
3. Місцезнаходження: 03148 м.Київ, вулиця Строкача, будинок 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 495-27-90, 
(044) 495-27-90
5. Електронна поштова адреса: ibt@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://ibt.emitents.net.ua/
ua/docs

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-
пери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про 
прий няття рішення про надання згоди на вчинення значних правочи-
нів

ІІ. текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 

правочину: 06.07.2018р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання 

згоди на вчинення значного правочину: загальні збори акціонерів.
Предмет правочину: підписання договору про закупівлю, за умови 

визнання Приватного акціонерного товариства «Інтербудтонель» пе-
реможцем відкритих торгів на закупівлю «Будівництво дільниці 
Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на 
житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі 
(дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома 
станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилоч-
ного відгалуження в бік станції «Виноградар» (І черга будівництва)) 
(будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів, код 45221000-2 
за ДК 021-2015)», які оголошені Комунальним підприємством «Київ-
ський метрополітен», оголошення про проведення відкритих торгів 
UA-2018-01-19-000136-с. Наділити повноваженнями на укладання 
зазначеного вище правочину Голову правління Товариства Буканя 
Анатолія Петровича з правом передоручення.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена відповідно до законодавства: 6000000,00 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 154509,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 3883,27%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 100.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах: 100.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-

шення: 100.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного право-

чину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом 
акціонерного товариства: статутом товариства додаткові критерії не 
передбачені.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття 
інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента: рішення про надання згоди на вчи-
нення значного правочину було прийнято позачерговими загальними 
зборами акціонерів ПРАТ «ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ» 06.07.2018р.

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

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

2. Голова правлiння  Букань А.П.
06.07.2018

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне 

акцIонерне товари-
ство «страХова 
комПанIя «альФа 
страХування»

2. Код за ЄДРПОУ 30968986
3. Місцезнаходження 01011, Київ, вулиця Рибальська, 22
4. Міжміський код, телефон та факс 044 499 77 66
5. Електронна поштова адреса ashevkoplyas@alfaic.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

alfaic.ua

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

II. текст повідомлення
Позачерговими загальними Зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА 

СТРАХУВАННЯ» 05.07.2018 р. прийнято рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення усiх значних правочинiв (договорiв), якi будуть вчиняти-
ся (укладатися) Товариством протягом одного року з дати прийняття 
рiшення, що стосуватимуться страхування, перестрахування, господар-
ської дiяльностi, фiнансової дiяльностi, пов’язаної з формуванням, 
розмiщенням страхових резервiв та управлiння ними, договорiв купiвлi-
продажу цiнних паперiв, за умовами яких ринкова вартiсть майна або по-
слуги, що є предметом таких правочинiв (договорiв):

- буде становити вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;

- перевищуватиме 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;

- буде становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi.

Гранична сукупна вартiсть згаданих правочинiв (договорiв) встановлю-
ється у розмiрi 5 000 000 000 (п’ять мiльярдiв) грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 353113 (тис. грн.). Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 1416%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, 
якi мають право на участь у загальних зборах станом на 27.06.2018 р. 
склала 103 480 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах 98 228 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «за» прийняття рiшення 98 228 штук. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення 0 штук.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Гевель Iрина Вiталiївна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.07.2018
(дата)

тов  
«Інвестконсалтинг» 

(Ідентифікаційний номер 39404261), адреса: 03039, м. київ, 
вул. байкова, буд. 7, повідомляє про свій намір придбати прості 
імені акції Приватного акціонерного товариства «енергІя - 7» 
(Ідентифікаційний код 00148040) в кількості 17 868 530 штук, що 
складає 42,58 %.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента акцIонерне 
товариство 
"украЇнська бIржа" 

2. Код за ЄДРПОУ 36184092
3. Місцезнаходження 01004, мiсто Київ,  

вул. Шовковична, 42-44 
4. Міжміський код, телефон та факс 044 495 74 74 044 495 74 73
5. Електронна поштова адреса mch@ux.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

ux.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить: 10 і більше 
відсотків простих акцій акціонерного 
товариства (крім публічного 
акціонерного товариства); 5 і 
більше відсотків простих акцій 
публічного акціонерного товариства

II. текст повідомлення
Акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» повiдомляє, що 

06.07.2018 було отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства 
«Нацiональний депозитарiй України» Реєстр власникiв iменних цiнних 
паперiв станом на 26.06.2018 (надалi - Реєстр). Згiдно з Реєстром пакет 
акцiй Dragon Capital S.R.O. (26694123, мiсцезнаходження: Вацлавське 
наместi, 772/2, Нове Место, 11000, Прага 1, Чехiя), який складав 20,788% 
у загальний кiлькостi акцiй та 20,894 % в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй, став менше та складає 9,992% в загальнiй кiлькостi акцiй та 10,043 % 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 

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 Комiсаров Євген Анатолiйович 
в.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.07.2018
(дата)

Приватне  
акцIонерне товариство 

“львIвський 
локомотиворемонтний Завод”

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство “Львiвський локомотиво-
ремонтний завод”

2. Код за ЄДРПОУ 00740599
3. Місцезнаходження 79018, Львiв, Залiзнична 1а
4. Міжміський код, телефон та факс 0322378404 
5. Електронна поштова адреса info@lvivlrz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.lvivlrz.com

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

II. текст повідомлення
Припинено повноваження члена правлiння Стадницького Олександра 

Михайлович з 12.03.2018 року в звязку з закiнченням строку дiї контраку.
Перебував на посадi з 12.01.2018 року.На дану посаду нiкого призначено 
не було. нпогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає

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 Ярема роман Ярославович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.07.2018
(дата)

Приватне акцIонерне товариство 
“львIвський 

локомотиворемонтний Завод”
Повідомлення  

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство "Львiвський локомотиво-
ремонтний завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00740599
3. Місцезнаходження 79018, Львiв, Залiзнична 1а
4. Міжміський код, телефон та факс 0322378404 
5. Електронна поштова адреса info@lvivlrz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.lvivlrz.com

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

II. текст повідомлення
Рiшенням ПАТ «Укрзалiзниця» №71-1/34-6 вiд 21.03.2018 року, обрати 

Стадницького Олександра Михайловича виконуючим обовязки Члена 
Правлiння ПрАТ «ЛЛРЗ» строком на три мiсяцi з дня оформлення цього 
рiшення.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
За останнi 5 рокiв обiймав посаду Члена правлiння ПрАТ «ЛЛРЗ» та на-
чальника вiддiлу комплектацiї ПрАТ»ЛЛРЗ».

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 Ярема роман Ярославович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.07.2018
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 
товариство "вироб-
ниче об’Єднання 
"стальканат-сIлур"

2. Код за ЄДРПОУ 26209430
3. Місцезнаходження 65036, м. Одеса, вулиця Водопровiдна 16
4. Міжміський код, телефон та факс 048 7776704 048 7776704 
5. Електронна поштова адреса lalin@stalkanatsilur.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.stalkanatsilur.com.ua

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

II. текст повідомлення
02.07.2018р. рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «ВО «Стальканат-

Сiлур» було прийняте рiшення про виплату дивiдендiв з частини 
нерозподiленого прибутку за 2017 р. у розмiрi 60 000 000 грн. (0,57 грн. на 
одну просту акцiю). 

05.07.2018р. Наглядовою радою товариства, було визначено дату 
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, а саме 
20.07.2018р.

Спосiб виплати дивiдендiв безпосередньо акцiонерам.
Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному 

обсязi.
Строк виплати дивiдендiв на протязi 6 мiсяцiв з дня прийняття рiшення 

про виплату (не пiзнiже 02.01.2019р.
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 Лавриненко Сергiй Генадiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.07.2018
(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 Приватне акцiонерне товари-
ство "Львiвський локомотиво-
ремонтний завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00740599
3. Місцезнаходження 79018, Львiв, Залiзнична 1а
4. Міжміський код, телефон та факс 0322378404 
5. Електронна поштова адреса info@lvivlrz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.lvivlrz.com

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

II. текст повідомлення
Рiшенням акцiонера вiд 22.12.2017 № 69-1/84-17, яке прийнято на 

засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 
22.12.2017 № Ц-57/122 Ком. т.) припинено повноваження члена ревiзiйної 
комiсiї Паланiйчука А.В. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi 
злочини не має. Перебував на посадi з 31.01-01.02.2017.

Рiшенням акцiонера вiд 22.12.2017 № 69-1/84-17, яке прийнято на 
засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 22.12.2017 
№ Ц-57/122 Ком. т.) припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Катко-
вої М.С. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не 
має. Перебувала на посадi з 31.01-01.02.2017.

Рiшенням акцiонера вiд 22.12.2017№ 69-1/84-17, яке прийнято на 
засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 22.12.2017 
№ Ц-57/122 Ком. т.) припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Гна-
та А.Я. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не 
має. Перебував на посадi з 31.01-01.02.2017.

Рiшенням акцiонера вiд 22.12.2017 № 69-1/84-17, яке прийнято на 
засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 22.12.2017 
№ Ц-57/122 Ком. т.) припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Маць-
ка В.Т. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не 
має. Перебував на посадi з 31.01-01.02.2017.

Рiшенням акцiонера вiд 22.12.2017 № 69-1/84-17, яке прийнято на 
засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 22.12.2017 
№ Ц-57/122 Ком. т.) припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Мус-
тяца В.В. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини 
не має. Перебував на посадi з 31.01-01.02.2017.

Рiшенням акцiонера вiд 22.12.2017 № 69-1/84-17, яке прийнято на 
засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 22.12.2017 
№ Ц-57/122 Ком. т.) припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї 
Полiщук I.А. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини 
не має. Перебував на посадi з 31.01-01.02.2017.

Рiшенням акцiонера вiд 22.12.2017 № 69-1/84-17, яке прийнято на 
засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 22.12.2017 
№ Ц-57/122 Ком. т.) членом ревiзiйної комiсiї обрано Паланiйчука А.В. стро-
ком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини 
не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
в.о. начальника ДПI у м. Чернiвцi Мiндоходiв; головний iнспектор державно-
го iнспектора вiддiлу адмiнiстрування єдиного соцiального внеску управлiння 
доходiв i зборiв з фiзичних осiб, головний державний iнспектор вiддiлу 
адмiнiстративного оскарження управлiння правової роботи ГУ Мiндоходiв у 
Чернiвецькiй областi; начальник вiддiлу економiчної та iнформацiйної без-
пеки регiональної фiлiї «Львiвська залiзниця» управлiння економiчної без-
пеки Департаменту безпеки.

Рiшенням акцiонера вiд 22.12.2017 № 69-1/84-17, яке прийнято на 
засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 22.12.2017 
№ Ц-57/122 Ком. т.) членом ревiзiйної комiсiї обрано Гната А.Я. строком на 
3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не 
має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнженер 
2, 1 категорiї, провiдний iнженер технiчного вiддiлу структурний пiдроздiл 
«Служба примiських пасажирських перевезень» регiональна фiлiя 

«Львiвська залiзниця»; головний фахiвець вiддiлу аналiтико-цiнової роботи 
регiональної фiлiї «Львiвська залiзниця» Департаменту цiнової полiтики. 

Рiшенням акцiонера вiд 22.12.2017 № 69-1/84-17, яке прийнято на 
засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 22.12.2017 
№ Ц-57/122 Ком. т.) членом ревiзiйної комiсiї обрано Мацька В.Т. строком на 
3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не 
має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний 
iнженер вiддiлу земельних ресурсiв служби з управлiння майновими та зе-
мельними ресурсами регiональної фiлiї «Львiвська залiзниця» публiчного 
акцiонерного товариства «Українська залiзниця».

Рiшенням акцiонера вiд 22.12.2017 № 69-1/84-17, яке прийнято на 
засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 22.12.2017 
№ Ц-57/122 Ком. т.) членом ревiзiйної комiсiї обрано Мустяца В.В. строком 
на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини 
не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: голов-
ний фахiвець вiддiлу органiзацiї та методичного забезпечення 
трансформацiйних перетворень управлiння реформування Головного 
управлiння реформування та корпоративного розвитку; провiдний iнженер 
вiддiлу системного аналiзу управлiння розвитку системи управлiння Голов-
ного управлiння реформування та корпоративного розвитку; головний тех-
нолог вiддiлу органiзацiї ремонту ТРС виробничого управлiння Головного 
управлiння локомотивного господарства; головний технолог вiддiлу ремон-
ту тягового рухомого складу Департаменту локомотивного господарства; 
начальник вiддiлу ремонту тягового складу Департаменту локомотивного 
господарства; головний технолог вiддiлу ремонту тягового складу Департа-
мент локомотивного господарства.

Рiшенням акцiонера вiд 22.12.2017 № 69-1/84-17, яке прийнято на 
засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 22.12.2017 
№ Ц-57/122 Ком. т.) членом ревiзiйної комiсiї обрано Полiщук I.А. строком 
на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини 
не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: на-
чальник вiддiлу аналiзу вартостi робiт, послуг за господарськими договора-
ми управлiння аналiзу вартостi робiт, послуг за господарськими договора-
ми Головного фiнансово-економiчного управлiння; начальник вiддiлу 
аналiзу вартостi перевезень за складовими тарифiв та робiт, послуг за 
господарськими договорами управлiння економiчного прогнозування Го-
ловного фiнансово-економiчного управлiння; начальник вiддiлу аналiзу 
вартостi перевезень за складовими тарифiв та робiт, послуг за господар-
ськими договорами управлiння економiчного прогнозування Фiнансово-
економiчного департаменту; начальник вiддiлу контролю за 
внутрiшньогруповими витратами та їх калькулювання Департаменту 
економiки, планування та бюджетування. 

Рiшенням акцiонера вiд 22.12.2017 № 69-1/84-17, яке прийнято на 
засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 22.12.2017 
№ Ц-57/122 Ком. т.) членом ревiзiйної комiсiї обрано Топтигiну В.М. строком 
на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини 
не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
провiдний бухгалтер Київської дирекцiї залiзничних перевезень Пiвденно-
Захiдної залiзницi; провiдний бухгалтер Вiдокремленого пiдроздiлу Київська 
дирекцiя залiзничних перевезень Пiвденно-Захiдної залiзницi; головний 
бухгалтер Вiдокремленого пiдроздiлу Український центр по обслуговуванню 
пасажирiв на залiзничному транспортi Пiвденно-Захiдної залiзницi; голов-
ний бухгалтер виробничого пiдроздiлу Український центр по обслуговуван-
ню пасажирiв на залiзничному транспортi регiональної фiлiї «Пiвденно-
Захiдна залiзниця» публiчного акцiонерного товариства «Українська 
залiзниця»; начальник вiддiлу методологiї бухгалтерського облiку та супро-
водження автоматизованої системи з бухгалтерського облiку фiнансово-
економiчної служби регiональної фiлiї «Пiвденно-Захiдна залiзниця»; 
провiдний економiст вiддiлу методологiї бухгалтерського облiку та 
фiнансової звiтностi Департаменту бухгалтерського, податкового облiку, 
звiтностi та методологiї; заступник начальника вiддiлу фiнансової звiтностi 
Департаменту бухгалтерського, податкового облiку, звiтностi та 
методологiї.

Рiшенням акцiонера вiд 22.12.2017 № 69-1/84-17, яке прийнято на 
засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 22.12.2017 
№ Ц-57/122 Ком. т.) членом ревiзiйної комiсiї обрано Ходак Л.М. строком на 
3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не 
має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: старший 
ревiзор служби контролю та внутрiшнього аудиту регiональної фiлiї 
«Львiвська залiзниця»; старший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-
господарською дiяльнiстю управлiння аудиту та контролю регiональної фiлiї 
«Львiвська залiзниця» Департаменту аудиту та контролю. 

Приватне акцIонерне товариство  
«львIвський локомотиворемонтний Завод»
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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 Ярема роман Ярославович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.02.2018
(дата)

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості 1.1 Повне найменування емітента: ПублІчне 

акцІонерне товариство «науково-вироб-
ниче об’Єднан ня «киЇвський Завод авто ма-
тики» 1.2 Код за ЄДРПОУ: 14309356 1.3 Місцезнаходження: 04116, м. Київ, 
вул. Старокиївська, 10 1.4 Міжміський код, телефон та факс: (044) 236-62-75 
1.5 Електронна поштова адреса емітента: kza@kza.com.ua 1.6 Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://kza.com.ua 1.7 Вид особливої інформації: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Зміни відбулися за рі-

шенням Голови Правління Товариства.
2.1. Дубас Галина Петрівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано) 

звільнена з посади Головного бухгалтера за власним бажанням у зв’язку з ви-
ходом на пенсію. Рішення прийнято Головою Правління Товариства (Наказ 

№158-к від 05.07.2018р). Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Перебувала на посаді 8 років. Розмір пакету акцій, якою володіє 
особа в статутному капіталі емітента 0,0019%.

2.2. Костюченко Тетяна Іванівна (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано) призначена Головним бухгалтером. Рішення прийнято Головою Прав-
ління Товариства (Наказ №159-к від 05.07.2018р.). Непогашеної судимості з ко-
рисливі та посадові злочини не має. Розмір пакету акцій, якою володіє особа в 
статутному капіталі емітента 0%. Строк, на який призначено: безстроково. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: з 07.2010р. - 
10.2016р. – Головний бухгалтер ТОВ «Прайм-Груп», з 11.2016р. - 02.2018р. - Го-
ловний бухгалтер TOB «Аксімед Плюс», з 03.2018р. – 07.2018р. заступник Го-
ловного бухгалтера ПАТ «НВО «Київський завод автоматики»; з 07.2018р. по 
теперішній час – Головний бухгалтер ПАТ «НВО «Київський завод автоматики».

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2 В.о.Голови Правління     (найменування посади) Цірук Віктор Григорович

(ініціали та прізвище керівника)  М.П.  09.07.2018p. 
(дата)

ПублІчне  
акцІонерне товариство  

«киЇв-лада»
ПовІдомлення  

Про виникнення особливоЇ ІнФормацІЇ Про емІтента 
Повне найменування: ПублІчне акцІонерне товариство 
"киЇв-лада"
Організаційно-правова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 00233030
Адреса місцезнаходження 03134, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 

б.17
Телефон емітента (044) 591-29-55
Електронна поштова адреса 
емітента

buravlyov.і@gmaіl.com

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 
http://www.kіevlada.kіev.ua/
Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Дата прийняття рішення загальними зборами акціонерів про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів: 07.07.2018 р. 
Відомості щодо правочинів:
– характер правочину: здійснення будь-яких фінансово-господарських 
операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, 
але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, 
зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, будь-яких інших 
способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством); 
укладання договорів, зокрема, але не обмежуючись цим, іпотеки, застави 
будь-якого рухомого чи нерухомого майна Товариства; укладення інших 
договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових 
зобов’язань особи перед ПАТ "Київ-Лада"; укладання інших договорів 
(вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань 
ПАТ "Київ-Лада" перед особою.
– гранична сукупна вартість правочинів: 350 000 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
16 723 тис. грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках): 2 092,93%. 
Загальна кількість голосуючих акцій: 150 006 639 шт. 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 150 006 612 шт. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 
150 006 612 шт. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 
0 шт. 
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства: Генеральний директор Буравльов Ігор Васильович.

Приватне  
акцIонерне товариство  

“Форамен”
Додаток 28 

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Форамен"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

38811343

3. Місцезнаходження емітента 03191 м. Київ вул. Академiка 
Вiльямса, 19/14, примiщення 692

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0442060105 0442060141 

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

post@foramen.com.ua

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

http://www.foramen.com.ua

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

2. текст повідомлення
Генеральний директор Прейгер Тамара Василiвна (паспорт: серiя СН 

номер 881234 виданий МIНСЬКИМ РУГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВI 
25.08.1998) звiльнено 09.07.2018 р.(дата вчинення дiї 09.07.2018). Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 2 роки. 
Рiшення прийнято згiдно Рiшення №10 одноосiбного власника iменних 
цiнних паперiв ПРАТ «ФОРАМЕН». Генеральний директор Сидоренко 
Андрiй Андрiйович (паспорт: серiя МЕ номер 703957 виданий Деснян-
ським РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВI 18.10.2005) призначено 
09.07.2018 р.(дата вчинення дiї 09.07.2018). Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який призначено особу- не визначено. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв юрисконсульт, юрист, заступник директора, 
директор. Рiшення прийнято згiдно Рiшення №10 одноосiбного власника 
iменних цiнних паперiв ПРАТ «ФОРАМЕН». Приступає до виконання 
обов'язкiв з 10.07.2018.

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ____________ Сидоренко Андрiй Андрiйович
   М.П.
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №129, 10 липня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

12

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 «днIПро-
Петров ська автобаЗа №5»

2. Код за ЄДРПОУ 01236325
3. Місцезнаходження 49089, м.Днiпро, вул. Автотранспортна, буд.3
4. Міжміський код, 
телефон та факс

0567904191 д/н

5. Електронна поштова 
адреса

m.danilov@avtek.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом 
для розкриття інформації

http://dnbaza5.zvitat.com.ua/

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про набуття прямо або опосередкова-
но особою (особами, що діють спільно) з ураху-
ванням кількості акцій, які належать їй та її афі-
лійованим особам: контрольного пакета у 
розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціо-
нерного товариства; значного контрольного па-
кета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій 
публічного акціонерного товариства; домінуючо-
го контрольного пакета у розмірі 95 і більше від-
сотків простих акцій акціонерного товариства

II. текст повідомлення
06.07.2018 року ПрАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» (надалi - 

Товариство) отримало вiд акцiонера Мещанiної Ольги Вiкторiвни повiдомлення 
про набуття разом iз афiлiйованою їй юридчною особою ТОВ «ПЕРЕДМIСТЯ-
IНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 37394875) права власностi на контрольний пакет 
акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 
АВТОБАЗА №5» у розмiрi 68.1538% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.

Найвища цiна за якою придбавалися акцiї Емiтента протягом 12 мiсяцiв, 
що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття, та 
дати набуття такого пакета, становить : 36,5 грн (тридцять шiсть гривень, 
50 коп.) за одну акцiю.

Дата набуття контрольного пакета акцiй - 22.06.2018 року.
Розмiр частки акцiй Мещанiної Ольги Вiкторiвни в загальнiй кiлькостi акцiй 

до набуття контрольного пакета акцiй Товариства - 24.6331%.
Розмiр частки акцiй Мещанiної Ольги Вiкторiвни в загальнiй кiлькостi акцiй 

пiсля набуття контрольного пакета акцiй Товариства - 68.1538%.
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 Шевченко Яна Павлiвна
в.о.Генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.07.2018

(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 "сум-
ський Завод насосно-
го та енергетичного 
машинобудування 
"насосенергомаш"

2. Код за ЄДРПОУ 05785448
3. Місцезнаходження 40011, Суми, площа Привокзальна, буд. 1 
4. Міжміський код, телефон та факс (0542)70-00-49 (0542)70-00-42
5. Електронна поштова адреса ootiz@nempump.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

http://nempump.com/

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

II. текст повідомлення
06.07.2018р. Наглядовою радою АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» 

(Протокол засiдання №38 вiд 06.07.18) у зв’язку з виходом на пенсiю та 
звiльненням за власним бажанням було прийняте рiшення про припинення пов-
новажень Першого заступника Голови Правлiння Нефедова Миколи 
Олексiйовича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 
09.07.18 (останнiм днем виконання посадових обов’язкiв вважати 09.07.18). Пе-
ребував на посадi з 24.04.2018 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

06.07.2018р. Наглядовою радою АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» 
(Протокол засiдання №38 вiд 06.07.18) було прийняте рiшення обрати Першим 
заступником Голови Правлiння Дорошенка Дмитра Євгеновича; приступити до 
виконання посадових обов’язкiв з 10.07.18. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi 
особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: 04.03.13 - 21.06.13 - Головний 
iнженер ТОВ «Харкiвабразив» (61036, Харкiвська обл., Нововодолазький р-н, 
смт. Нова Водолага, вул. Харкiвська, 144а). 25.06.13 - 03.06.16 - Директор з ви-
робництва ТОВ «Нововодалазький абразивний завод» (63200, Харкiвська обл., 
Нововодолазький р-н, смт. Нова Водолага, вул. Харкiвська, 144а). 07.06.16 - 
09.07.18 - заступник Головного iнженера (пiдроздiл Керiвництво) АТ «Сумський 
завод «Насосенергомаш». Строк, на який обрано особу - до 24.04.2021 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 Ковтун Олександр Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.07.2018
(дата)

Приватне акцІонерне товариство «атП атлант», ідентифікацій-
ний код 01004557 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Украї на, 03026, 
м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 167-А повідомляє про проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товари-
ства від 22.06.2018 року, призначених на 26.07.2018 року о 15:00 годині за адре-
сою: україна, 03026, м. київ, вул. Пирогівський шлях, 167-а, кімната №19 з 
наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

Проект рішення: 1.1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних збо-
рів акціонерів Товариства у наступному складі: Голова лічильної комісії Сисенко 
Аліна Віталіївна; Член лічильної комісії Герець Ірина Григорівна; Член лічильної 
комісії Шамро Вікторія Миколаївна.

2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціоне-
рів Товариства.

Проект рішення: 2.1. Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціо-
нерів Товариства Ямкіну Ольгу Василівну;

2.2. Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товари-
ства Тітяноху Сергія Васильовича.

3. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів 
акціо нерів Товариства.

Проект рішення: 3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:
- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного 

Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Збо-
рів - до 15 хвилин;

- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надан-
ня слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без 
дозволу Голови Зборів;

- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорю-

ється;
- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосувати-

меться обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має пра-
во зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обгово-
рення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як 
доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до ком-
петенції якої/якого належать поставлені питання; 

- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що під-
готовлений Наглядовою Радою Товариства;

- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виража-

ють шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування 

слово нікому не надається;
- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлю-

ються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Збо-

Приватне акцІонерне товариство «атП атлант»
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Fitch подтвердило рейтинги львова  
на уровне «B-»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 
подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Львова в 
иностранной и национальной валютах (РДЭ) на уровне 
«В-», прогноз по рейтингам «стабильный».

Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинги му-
ниципалитета ограничены суверенным рейтингом. Кроме 
того, рейтинги Львова отражают слабую институциональ-
ную среду для внутренних инвесторов в Украине.

Уровень рейтингов поддерживается положительными 
ожиданиями Fitch относительно операционных резуль-
татов города в среднесрочной перспективе.

рів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів 
оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку 
денного Зборів;

- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.
4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладен-

ня його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення: 
4.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку із приведен-

ням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства Украї-
ни шляхом викладення Статуту у новій редакції.

4.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
5. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Стату-

ту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
Проект рішення: 
5.1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову ре-

дакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстра-
ції Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповід-
них дій іншій особі.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення 
про проведення загальних зборів (станом на 04.07.2018р.) загальна кількість ак-
цій – 283 718 500 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих ак-
цій – 282 546 300 штуки простих іменних акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачерго-
вих Загальних зборах акціонерів – 20.07.2018 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, 
зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: http://atlant.ukravto.ua. 

Порядок участі та голосування на позачергових Загальних зборах за 
довіреністю:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових Загаль-
них зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 14:00 год.; 
закінчення реєстрації - о 14:45 год.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових За-
гальних зборах акціонерів необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та 

довіреність для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену 
згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що по-
свідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал ви-

писки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження 
керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних збо-
рах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на поза-
чергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або 
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного 
товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, по-
рядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішен-
ня потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує 
всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах декільком своїм представникам, а також може у будь-який час 
відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного 
товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не 
виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіре-
ність, замість свого представника. Наглядова рада встановила, що повідомлен-
ня про скликання позачергових Загальних Зборів здійснюється не пізніше ніж за 
15 днів до дати їх проведення. Внесення пропозицій до порядку денного не пе-
редбачено законодавством.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових За-
гальних зборів акціонерів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: Україна, 03026, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 167-А кімната №19, 
до дати проведення позачергових зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 
10:00 до 17:00 та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
за адресою: Україна, 03026, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 167-А кімната №19. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Генеральний директор Тітяноха Сергій Васильович. Контактна особа – 
Розовенко Віталій Вікторович. Довідки за телефоном: (044) 503-69-31.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
генеральний директор  с.в. тітяноха

НОВИНИ

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НОВГОРОД-
СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00448077
3. Місцезнаходження 16000 мiсто Новгород-Сiверський 

вул.Залiнiйна, б.21а
4. Міжміський код, телефон та факс 044 2902961 044 2902961
5. Електронна поштова адреса secretar@nssz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

nssz.com.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ«НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗА-

ВОД» (Протокол №30 вiд 05.07.2018р.), припинено з «05» липня 2018 року 
повноваження дiючого Генерального директора Товариства Панфiлова 
Олександра Iвановича, частка в статутному капiталi емiтента вiдсутня. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк про-

тягом якого особа перебувала на посадi Генерального директора 
ПрАТ«НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД» з 19 червня 2010 року. (Про-
токол Загальних зборiв №6 вiд 19.06.2010р.)

Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ«НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗА-
ВОД» (Протокол №30 вiд 05.07.2018р.), з «06» липня 2018 року, набуто по-
вноважень Виконуючого обовязки Генерального директора, Мiняйло 
Надiєю Миколаївною . Трудовий стаж останнi 5 рокiв - Головний бухгалтер 
ПрАТ «НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД» з 15.05.2009 року. Заборо-
на обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня. 
Кандидат не є афiлiйованою особою акцiонерного товариства, до складу 
органу якого вiн обирається. Оособа не перебувала на посадi Генерально-
го директора ПрАТ«НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД» . Посадова 
особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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 мiняйло надiя миколаївна
виконуючий обовязки 
генерального директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.07.06
(дата)

Приватне акцIонерне товариство “новгород-сIверський сирЗавод”
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Рейтинги также учитывают ожидаемый низкий прямой 
долг Львова в среднесрочной перспективе и умеренные 
условные обязательства, вытекающие из гарантий, вы-
данных муниципальным предприятиям.

Как сообщалось, Львовский городской совет в начале 
июня 2018 года выпустил трехлетние облигации серий 
«G» и «H» номиналом 1 тыс. грн по 220 тыс. шт. в каждой 
из серий. Привлеченные средства эмитент планирует 
направить на софинансирование проектов по развитию 
инфраструктуры.

Международное рейтинговое агентство Fitch присвои-
ло всему выпуску рейтинг «В-».

министр александр саенко рассчитывает 
на старт «малой» приватизации на 

следующей неделе
Фонд государственного имущества (ФГИ) на текущей 

неделе может подписать договоры с авторизированны-
ми электронными площадками, что позволит объявить 
первые конкурсы по продаже объектов «малой» прива-
тизации на следующей неделе, сообщил министр Каби-
нета министров Александр Саенко по итогам совещания 
с руководством Министерства экономического развития 
и торговли (МЭРТ) и ФГИ в понедельник.

«Планируем, что на этой неделе ФГИ подпишет дого-
воры с авторизированными электронными площадками 
и уже на следующей неделе мы сможем начать первые 
конкурсы по продаже… Все проблемные вопросы мы ре-
шим в рамках рабочего процесса и проведем «малую» 
приватизацию вовремя и качественно», – цитирует ми-
нистра «Правительственный портал».

Как отмечает официальный сайт правительства, по 
результатам совещания МЭРТ совместно с Националь-
ной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 
наработают условия продажи пакетов акций государ-
ственных компаний через электронные площадки, уточ-
нят детали и условия проведения электронных аукцио-
нов, гарантийных взносов, подготовят разъяснения 
вопросов введения информации об условиях электрон-
ных аукционов.

Как сообщалось, 6 июля глава ФГИ Виталий Трубаров 
заявил о риске срыва «малой» приватизации в том чис-
ле из-за отсутствия порядка определения дополнитель-
ных условий продажи, за который отвечает МЭРТ. По его 
словам, более 60% предприятий будут выставляться на 
продажу именно с условиями.

В свою очередь, первый заместитель министра эконо-
мического развития и торговли Максим Нефьодов опро-
верг это заявление, отметив при этом, что продажа с до-
полнительными условиями может быть применена к 
единичным объектам.

Утвержденные Кабинетом министров правила прода-
жи небольших государственных предприятий и компа-
ний со значительной долей государственного капитала 
вступили в силу 5 июля. Таким образом, была полностью 
сформирована нормативная база для старта программы 
«малой» приватизации. «Прозорро Продажи» авторизи-
ровали первые десять площадок для продажи таких 
объектов.

«Малая» приватизация предусматривает продажу объ-
ектов государственной или коммунальной собственности, 

стоимость которых не превышает 250 млн грн. ФГИ опре-
делил к «малой» приватизации более 600 объектов.

швейцарская фондовая биржа SIX 
планирует начать торги криптоактивами
Швейцария одной из первых стран Европы предпри-

нимает шаги для «нормализации» токенов и других циф-
ровых активов.

Швейцарская фондовая биржа SIX планирует не толь-
ко запустить торги ими, но также предоставлять услуги 
по исполнению сделок, проведению расчетов и услуги 
депозитария, говорится в пресс-релизе оператора.

SIX хочет стать платформой одного окна для различ-
ных цифровых активов. Ожидает, что со временем на 
бирже будут торговаться и криптовалюты, включая бит-
койн.

В SIX считают, что ее статус как зарекомендовавшего 
себя традиционного рынка ценных бумаг означает, что 
инвесторы смогут больше доверять операциям с крипто-
активами. По словам гендиректора компании Йоса Дейс-
сельхофа, этот шаг знаменует начало новой эры для 
инфраструктурных провайдеров рынка ценных бумаг - 
бирж, клиринговых палат и депозитариев.

SIX Swiss Exchange является частью SIX Group, кото-
рая принадлежит 130 банкам.

Экономические санкции ес в отношении 
россии вступают в силу 10 июля

Принятое Советом ЕС 5 июля постановление о прод-
лении экономических санкций против России в связи с 
украинской ситуацией опубликовано в понедельник в 
«Официальном журнале» Евросоюза.

«Данное решение вступает в силу на следующий за 
его публикацией в «Официальном журнале» Европей-
ского союза день», - сказано в документе.

Данное решение действует до 31 января 2019 года.
Как сообщалось, в минувший четверг Совет ЕС, со-

гласно опубликованному в Брюсселе заявлению, едино-
гласно в письменной форме принял решение о продле-
нии экономических ограничительных мер.

«Эти меры направлены против финансового, энерге-
тического и оборонного секторов, а также против сферы 
продукции двойного назначения. Первоначально они 
были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в 
ответ на действия России по дестабилизации ситуации 
на Украине, а затем были усилены в сентябре 2014 
года», - говорилось в заявлении.

Экономические санкции включают:
- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок 

капитала ЕС для 5 российских финансовых учреждений с 
мажоритарной долей государства в уставном капитале и 
их дочерних подразделений, в которых эти организации 
имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пре-
делами ЕС, а также для трех крупных российских энергети-
ческих компаний и трех оборонных компаний;

- экспортный и импортный запрет на торговлю оружи-
ем;

- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного 
назначения для военных нужд или для российской армии;

- ограничение доступа России к отдельным, имеющим 
стратегическое значение, технологиям и услугам, которые 
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могут использоваться для разработки и добычи нефти.
Официальное решение об очередном продлении 

ограничительных мер последовало за политической до-
говоренностью лидеров стран ЕС на саммите Евросою-
за 28 июня 2018 года по итогам доклада канцлера ФРГ 
Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Ма-
крона о состоянии выполнения минских соглашений по 
украинскому урегулированию.

19 марта 2015 года Европейский совет связал срок 
действия санкций с полным выполнением минских со-
глашений.

Премьер госсовета китая заявил о 
необходимости сохранить свободную 

торговлю в мире
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в субботу высказал-

ся в защиту свободной торговли и сотрудничества между 
странами с целью экономического развития в мире, пе-
редает агентство «Ассошиэйтед пресс».

«Нам нужно поддерживать принцип многосторонних 
отношений, нам нужно поддерживать свободную торгов-
лю... и работать вместе, чтобы предотвратить замедле-
ние глобального восстановления экономики (после фи-
нансового кризиса 2008 года - ИФ)», - сказал премьер в 
Софии во время саммита стран Центральной и Восточ-
ной Европы и Китая.

При этом он выразил уверенность в способности эко-
номики КНР поддерживать стабильные темпы роста.

Также премьер указал на важную роль ЕС в поддер-
жании безопасности и стабильности в мире и подчер-
кнул, что сотрудничество между КНР и ЕС будет способ-
ствовать сохранению мира во всем мире.

«Между Китаем и Европой нет фундаментального 
конфликта интересов», - сказал премьер, отметив, что в 

целях улучшения торгового сотрудничества между сто-
ронами Китаю нужно лучше ознакомиться с законами и 
нормами ЕС.

По словам премьера, Китай заинтересован как в от-
крытии предприятий китайских компаний в Центральной 
и Восточной Европе, так и импорте сельскохозяйствен-
ной продукции из региона. Премьер при этом заявил, что 
сотрудничество КНР и ЕС принесет «взаимную выгоду».

Ли Кэцян также опроверг точку зрения, что Китай, раз-
вивая экономические контакты со странами Восточной 
Европы, якобы пытается посеять разногласия в ЕС и 
усилить свое влияние, в том числе за счет европейских 
производителей. Премьер назвал такие заявления «не-
правильным пониманием» ситуации.

Кроме этого, Ли Кэцян заявил о намерении Китая со-
хранять открытость своей экономики для других стран.

«Открытость была ключевой движущей силой для ре-
форм в Китае, так что мы продолжим открываться еще 
больше миру, в том числе расширяя доступ на рынок 
для иностранных инвесторов», - отметил он.

«Мы откроем дверь шире для иностранной продукции, 
которая отвечает потребностям китайских потребите-
лей... мы в общем и в целом снизим импортные пошли-
ны», - добавил премьер.

Как сообщалось, США накануне ввели дополнитель-
ные пошлины более чем на 800 видов товаров из КНР и 
пригрозили продолжить эскалацию торгового конфлик-
та, обложив в итоге пошлинами все китайские поставки 
на сумму в $500 млрд.

Представитель МИД КНР Лю Кан в ответ на это объя-
вил, что пошлины на ввоз американских товаров в Китай 
также вступили в силу.

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 4
2. ПРАТ АЛЬЦЕСТ 2
3. ПРАТ АЛЬЦЕСТ 3
4. ПРАТ АТП АТЛАНТ 12
5. ПРАТ ВЕГА ПЛЮС 8
6. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» 5
7. ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА 2
8. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5 12
9. ТОВ ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ 4

10. ПРАТ ІНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛІКУ ЕНЕРГОНОСІЇВ 8
11. ПРАТ ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ 4
12. ПРАТ КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ 9
13. ПАТ КИЇВ-ЛАДА 3
14. ПАТ КИЇВ-ЛАДА 7
15. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 11
16. ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «НІКО ФІНАНС» 3
17. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 5
18. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 5
19. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 6
20. ПРАТ МАМАЛИГІВСЬКИЙ ГІПСОВИЙ ЗАВОД 11
21. ПАТ НВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ» 7
22. ПРАТ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД 13
23. ПРАТ НОВОТРОЇЦЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД 8
24. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 167 8
25. ПАТ ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 1
26. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «НАСОСЕНЕРГОМАШ» 1
27. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «НАСОСЕНЕРГОМАШ» 12
28. ПАТ СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» 11
29. ПРАТ ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10553 9
30. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 10
31. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 10
32. ПАТ УКРАЇНСЬКА БІРЖА 5
33. ПРАТ ФОРАМЕН 7
34. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 2
35. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ПИВО 3
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

при йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18129
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
09.07.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


