Щоденне офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№131 (2884) 12.07.2018 р.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
«10» липня 2018

м. Київ

№ 459

Щодо анулювання ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а
саме з андеррайтингу ТОВ
«КИЇВ-ДІЛЕР» (ідентифікаційний
код юридичної особи 33402728)
За підсумками розгляду заяви від 05.06.2018
вих№2/05/06 (вх.№19740 від 5.06.2018) та документів,
поданих заявником, відповідно до пункту 3 частини 1
статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», статті 16 Закону України «Про цінні
папери та фондовий ринок», пункту 9 частини 1 статті 7
Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних
паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816,

зареєстрованого
Міністерством
юстиції
України
01.06.2013 за № 862/23394 (із змінами) (далі – Порядок),
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(далі - Комісія) .
ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме з андеррайтингу серії АЕ
№642026 від 14.05.2015, видану на підставі рішення Комісії №673 від 13.05.2015 ТОВ «КИЇВ-ДІЛЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи 33402728; місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, буд. 20)
відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу IV Порядку на
підставі заяви про анулювання ліцензії.
2. Департаменту ліцензування професійних учасників
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: внесення
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних
учасників ринку цінних паперів; оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення
в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О.Панченка.
Голова Комісії

Т. Хромаєв

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
«10» липня 2018

«10» липня 2018

м. Київ

№ 460

Щодо анулювання ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку –
депозитарної діяльності, а саме
діяльності із зберігання активів
інститутів спільного інвестування ПрАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ»
Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», статті 16 Закону України «Про цінні папери
та фондовий ринок», пункту 9 частини 2 статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку
зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку
цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
14.05.2013 № 816 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 (зі змінами) (далі – Порядок),
Національна комісія
з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування серії АЕ № 294661 від 13.01.2015, видану на підставі рішення Комісії від 10.10.2013 № 2336
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» (місцезнаходження: 04053, м. Київ, провулок Киянівський, будинок 7 А; код за ЄДРПОУ 20337279),
на підставі заяви про анулювання ліцензії відповідно до
підпункту 1 пункту 1 розділу ІV Порядку.
2. Департаменту ліцензування професійних учасників
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних
учасників фондового ринку та повідомити у встановленому порядку ПрАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ», ПАТ «Національний депозитарій України», Національний банк Украї
ни про це рішення; оприлюднення цього рішення на
офіційному веб-сайті Комісії.
3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення
в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
2

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Т. Хромаєв

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 461

Щодо анулювання ліцензій на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ
«ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ТЕССЕРА КАПІТАЛ» (ідентифікаційний
код юридичної особи 35295723)
За підсумками розгляду заяви від 15.06.2018 вих. №21
(вх.№21120 від 15.06.2018) та документів, поданих заявником, відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», пункту 9 частини 1 статті 7 Закону України
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні» та пункту11 розділу IV Порядку зупинення дії та
анулювання ліцензій на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого
Міністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394
(із змінами) (далі – Порядок), Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку (далі - Комісія) .
ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними
паперами, а саме брокерської діяльності серії АЕ №185119
від 16.10.2012, дилерської діяльності серії АЕ №185120 від
16.10.2012 видані на підставі рішення Комісії №865 від
02.10.2012 ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ТЕССЕРА
КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи
35295723; місцезнаходження: 04053, м.Київ, провулок Киянівський, буд. 3-7) відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу IV Порядку на підставі заяви про анулювання ліцензіїй
2. Департаменту ліцензування професійних учасників
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: внесення
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних
учасників ринку цінних паперів; оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення
в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О.Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
«10» липня 2018

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 462

Щодо анулювання ліцензій на
провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку ПАТ «БАНК «ЮНІСОН»
Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ності», пункту 9 частини другої статті 7 Закону України
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії
та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів),
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(далі – Комісія)
ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності,
а саме депозитарної діяльності депозитарної установи
серії АЕ № 286684 від 24.10.2013, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування серії АЕ
№ 286686 від 24.10.2013, діяльності із зберігання активів пенсійних фондів серії АЕ № 286685 від 24.10.2018,
видані на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 № 2432;
на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме
брокерської діяльності серії АЕ № 263112 від 05.06.2013,
видану на підставі рішення Комісії від 05.06.2013 № 328,
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК
«ЮНІСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи
38514375; місцезнаходження: 03028, м. Київ, проспект
Науки, будинок 30 - А), на підставі підпункту 3 пункту 1
розділу ІV Порядку та згідно з рішенням Правління Національного банку України від 18.06.2018 № 345-рш
«Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБ
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ЮНІСОН».
2. Департаменту ліцензування професійних учасників
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних
учасників фондового ринку та повідомити у встановленому порядку ПАТ «БАНК «ЮНІСОН», ПАТ «Національний депозитарій України», Національний банк України
про це рішення; оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення
в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
«10» липня 2018 р.

м. Київ

№ 463

Щодо анулювання ліцензій на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку
ТОВ «БУДБРОК» (ідентифікаційний код юридичної особи
33996974)
За підсумками розгляду заяви від 18.06.2018 вих.
№15/06-18 (вх.№21551 від 18.06.2018) та документів, поданих заявником, відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та
фондовий ринок», пункту 9 частини 1 статті 7 Закону Украї
ни «Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні» та пункту11 розділу IV Порядку зупинення дії та
анулювання ліцензій на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого
Міністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394
(із змінами) (далі – Порядок), Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку (далі - Комісія)
ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності, дилерської діяльності видані на підставі рішення Комісії №491 від 21.04.2016
ТОВ «БУДБРОК» (ідентифікаційний код юридичної особи
33996974; місцезнаходження: 04053, м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6) відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу IV Порядку на підставі заяви про анулювання ліцензіїй
2. Департаменту ліцензування професійних учасників
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: внесення
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних
учасників ринку цінних паперів; оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення
в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О.Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулятора фондового ринку, що відбулося 10 липня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності прийнято рішення
(МЮУ)
(реєстрація МЮУ)
2. Щодо реєстрації змін до внутрішніх документів ПАТ «Розрахунковий центр з обслугову- прийнято рішення
вання договорів на фінансових ринках»
3. Про надання повноважень уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та прийнято рішення
фондового ринку посадовим особам Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку
3
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4. Щодо стану виконання Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку за ІІ квартал 2018 року
5. Щодо стану виконання Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку за ІІ квартал 2018 року
6. Інформація щодо стану виконання завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, листами керівництва Верховної Ради України, її
комітетів та комісій, запитами та зверненнями народних депутатів України, запитів на публічну інформацію, адвокатських запитів, запитів Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро України за ІІ квартал 2018 року
7. Щодо погодження набуття істотної участі ТОВ «ЄВРОФОРМАТ ППМ» у професійному
учаснику фондового ринку ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»
8. Щодо погодження набуття істотної участі Ткаченком С.Г. у професійному учаснику фондового ринку ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»
9. Про відмову в погодженні набуття Сокольницьким Ю.І. істотної участі у професійному
учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «Українське інвестиційне товариство»
10. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку,
а саме з андеррайтингу ТОВ «КИЇВ-ДІЛЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи
33402728)
11. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного
інвестування ПрАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ»
12. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ТЕССЕРА КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35295723)
13. Щодо анулювання ліцензій на провадження окремих видів професійної діяльності на
фондовому ринку ПАТ «БАНК «ЮНІСОН»
14. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ «БУДБРОК» (ідентифікаційний код юридичної особи 33996974)
15. Щодо скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СОЛАР-ІНВЕСТ»
16. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів
(АТ «ЗНВКІФ «Фінансовий резерв»)
17. Про розгляд скарги товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЛІСМЕТАЛ-РЕЄСТР»
від 25.04.2018 № 1_2504/18 на постанову про накладення санкції за правопорушення на
ринку цінних паперів від 03.04.2018 №118-ЦА-УП-ДУ
18. Про надання повноважень уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
19. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Глобус»
20. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «МЕГАБАНК»
21. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»
22. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного акціонерного товариства «Харків-Авто»
23. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного акціонерного товариства «Рівне-Авто»
24. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного акціонерного товариства «Галичина-Авто»
25. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного акціонерного товариства «Кіровоград-Авто»
26. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськ-Авто»
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Інформаційні повідомлення
та новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила,
зупинила, скасувала обіг цінних паперів
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами,
та відповідно до документів, наданих ПрАТ «Сумський
комбікормовий завод» (вул. Ювілейна, 1, с. Стецьківка,
Сумський р-н, Сумська обл., 42303, код за ЄДРПОУ:
00686339) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій
ПрАТ «Сумський комбікормовий завод» - розпорядження № 189-КФ-З від 10 липня 2018 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«12» липня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення
Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, та на підставі
п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 06.07.2018 року № 1004179431
про внесення 20.06.2018 року запису про рішення суду
щодо визнання ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» банкрутом
та відкриття ліквідаційної процедури, 08.06.2018,
08.06.2018, 904/8661/17, Господарський суд Дніпропетровської області та інформації, що отримано від Арбітражного керуючого – ліквідатора Персюк С.В. листом
від 15.06.2018 року Вих. № 31/8661 (вх. № 22238 від
23.06.2018 року), зупинено обіг акцій ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» (код за ЄДРПОУ: 00218911) – розпорядження № 188-КФ-З від 04 липня 2018 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«06» липня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 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 акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 06.07.2018 року № 1004177313
про внесення 13.06.2018 року запису про державну реєстрацію припинення за судовим рішенням щодо припинення ПрАТ «Український проектно-інвестиційний центр»
(код за ЄДРПОУ: 32850455, вул. Льва Толстого, 154, Новозаводський район, м. Чернігів, Чернігівська область,
14014) у зв’язку з визнанням його банкрутом, 07.06.2018,
927/452/17, Господарський суд Чернігівської області та
інформації, що отримано від ліквідатора ПрАТ «Український проектно-інвестиційний центр» листом від
18.06.2018 року Вих. № 2 (вх. № 21705 від 19.06.18), скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Український
проектно-інвестиційний центр» (код за ЄДРПОУ:
32850455). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
ПрАТ «Український проектно-інвестиційний центр» (код
за ЄДРПОУ: 32850455) від 29.11.2010 року № 1100/1/10,
видане 20.11.2010 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 177-КФ-С-А від 04 липня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 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 акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у формі Витягу від 06.07.2018 року № 1004177884
про внесення 03.07.2018 року запису про державну реєстрацію припинення за судовим рішенням щодо припинення ПрАТ «Радмир - Центр» (код за ЄДРПОУ:
33067067, вул. Журналістів, 1, Індустріальний район,
м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49051) у зв’язку з
визнанням його банкрутом, 14.06.2018, 14.06.2018,
904/7909/17, Господарський суд Дніпропетровської області та інформації, що отримана від ліквідатора
ПрАТ «Радмир - Центр» листом від 20.06.2018 року
№ 01-34/19-06 (вх. № 22312 від 25.06.18), скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Радмир - Центр» (код за
ЄДРПОУ: 33067067). Свідоцтво про реєстрацію випуску
акцій ПрАТ «Радмир - Центр» (код за ЄДРПОУ: 33067067)
від 07.12.2011 року № 117/20/1/11, видане Харківським
територіальним управлінням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 178-КФ-С-А від 04 липня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних
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паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Дніпропетровський м’ясокомбінат» (49000, м. Дніпро,
вул. Молодогвардійська, 32, код за ЄДРПОУ: 33109138)
на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію
випуску
акцій
ПрАТ «Дніпропетровський

м’ясокомбінат». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Дніпропетровський м’ясокомбінат» від 18 січня 2011 року № 09/04/1/11, видане Дніпропетровським
територіальним управлінням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 179-КФ-С-А від 10 липня 2018 року.
11.07.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Акціонерне товариство закритого типу
«Київське виробниче об’єднання «Простор»
Акціонерне товариство закритого типу «Київське виробниче
об’єднання «Простор» (код за ЄДРПОУ 21551324, місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Трублаїні, 2-Б) повідомляє про втрату оригіналу Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Акціонерного товари-

ства закритого типу «Київське виробниче об’єднання «Простор»
(реєстраційний номер випуску: 140/10/1/06, дата реєстрації:
19.07.2002 р., орган, що видав свідоцтво: Територіальне управління
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві).

Повідомлення про прийняте рішення щодо забезпечення існування

4. Реквізити депозитарної установи, у якої емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів: Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ». Код за ЄДРПОУ: 33056212. Місцезнаходження: 01133,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/7. Телефони контактної особи: тел. /044/ 369-50-91,
факс: /044/ 286-39-72. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи: Серія АЕ № 286543, видана Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.10.2013 р.
5. Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами в
бездокументарній формі є обліковий запис на рахунку у цінних паперах власника в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх наявності на певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних паперах;
6. Після депонування глобального сертифікату Центральним депозитарієм, Товариство відкриває рахунки у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі та подає розпорядження про зарахування на них акцій. Для
подальшого обслуговування рахунку у цінних паперах та одержання депозитарних послуг власникам акцій необхідно звернутись до депозитарної
установи та особисто укласти договір про обслуговування рахунку у цінних
паперах з обраною Товариством депозитарною установою або з обраною
ним депозитарною установою (у разі відсутності такого договору).

іменних цінних паперів АТЗТ «КВО «Простор» у
бездокументарній формі.
1. Реквізити емітента: Повне найменування: Акціонерне товариство закритого типу «Київське виробниче об’єднання «Простор». Скорочене най
менування: АТЗТ «КВО «Простор». Код за ЄДРПОУ: 21551324. Місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Трублаїні, 2-Б, адреса для поштових повідомлень:
03134, м. Київ, вул. Трублаїні, 2-Б, Телефон, факс: +380503113452, Контактна особа: в.о. Голови правління Крикуненко Сергій Володимирович.
2. Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми існування, щодо якого прийнято щодо якого прийнято рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі: Вид цінних
паперів (із зазначенням типу): акції прості іменні. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: дата реєстрації: 19.07.2002 р., орган, що видав свідоцтво:
Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку у м. Києві, реєстраційний номер випуску: 140/10/1/06. Міжнародний
ідентифікаційний номер цінних паперів: UA4000044689.
3. Реквізити Центрального депозитарію, який буде обслуговувати випуск
акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію: Найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України». Код за
ЄДРПОУ: 30370711. Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «АВАНГАРД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«АВАНГАРД»
2. Код за ЄДРПОУ
33152560
3. Місцезнаходження
01011 м. Київ ул. Мирного Панаса,
2/44, примiщення 22
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 502-22-70 (044) 502-22-69
5. Електронна поштова адреса
avangard@comreg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://avangard.comreg.com.ua/
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Повноваження посадової особи Голови Правління Товариства Керч Ірини Борисівни припинено з 09.07.2018 року включно. Підстава для прий
няття рішення: заява Керч І.Б. про звільнення за угодою сторін. Особа не
надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 28.04.2017 р. –
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09.07.2018 р. Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства (Протокол
№27 вiд 06.07.2018 року).
Повноваження посадової особи Члена Правління - Заступника Голови
Правління Товариства Кима Сергiя Вiталiйовича припинено з
09.07.2018 року включно у відповідності до пропозицій та рішення Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi:
28.04.2017 р. – 09.07.2018 р. Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства (Протокол №27 вiд 06.07.2018 року). На посаду Члена Правління - Заступника Голови Правління Товариства нікого не призначено.
Тимчасово виконуючим обов’язки Голови Правління Товариства обрано
Кима Сергiя Вiталiйовича з 10.07.2018 року у відповідності до наявної пропозиції Наглядової ради та згодою Кима С.В. виконувати обов’язки Голови правління. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останніх 5 років: Члена Правління - Заступника
Голови Правління Товариства ПрАТ «СК «Авангард». Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства (Протокол №27 вiд 06.07.2018 року).
3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Голова
правлiння Керч Iрина Борисiвна.

№131, 12 липня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕФЕКТ»

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 «ЕФЕКТ»
2. Код за ЄДРПОУ
00333919
3. Місцезнаходження
61010, м. Харкiв,
вул. Георгiївська, 10
4. Міжміський код, телефон та
057 7372482 057 7574480
факс
5. Електронна поштова адреса
econom@effect.ua
6. Адреса сторінки в мережі
www.effect.ua/shareholders/
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв АТ «Ефект» 10.07.2018р. (Рiшення
єдиного акцiонера № 1 вiд 10.07.2018р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень Голови Наглядової ради АТ «Ефект» Глушка Сергiя
Миколайовича (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не
надано) у зв’язку iз прийняттям Статуту АТ «ЕФЕКТ» в новiй редакцiї та
вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 41 Кодексу законiв про працю України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 100,00%.
Перебував на посадi з 19.04.2018р. по 10.07.2018р. Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано).
Загальними зборами акцiонерiв АТ «Ефект» 10.07.2018р. (Рiшення
єдиного акцiонера № 1 вiд 10.07.2018р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень члена Наглядової ради АТ «Ефект» Фiльштiнського
Леонiда Михайловича (згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних не надано) у зв’язку iз прийняттям Статуту АТ «ЕФЕКТ» в новiй
редакцiї та вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 41 Кодексу
законiв про працю України. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Не володiє часткою в статутному капiталi
емiтента. Перебував на посадi з 19.04.2018р. по 10.07.2018р. Замiсть
особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано).
Загальними зборами акцiонерiв АТ «Ефект» 10.07.2018р. (Рiшення
єдиного акцiонера № 1 вiд 10.07.2018р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї АТ «Ефект» Григор’євої Тетя-

ни Вiкторiвни (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не
надано) у зв’язку iз прийняттям Статуту АТ «ЕФЕКТ» в новiй редакцiї та
вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 41 Кодексу законiв про працю України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Перебувала на
посадi з 19.04.2018р. по 10.07.2018р. Замiсть особи, повноваження якої
припинено, нiкого не призначено (не обрано).
Загальними зборами акцiонерiв АТ «Ефект» 10.07.2018р. (Рiшення
єдиного акцiонера № 1 вiд 10.07.2018р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї АТ «Ефект» Усової Вiри
Григорiвни (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку iз прийняттям Статуту АТ «ЕФЕКТ» в новiй редакцiї та
вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 41 Кодексу законiв про працю України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не володiє часткою в статутному капiталi. Перебувала на посадi з
19.04.2018р. по 10.07.2018р. Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано).
Загальними зборами акцiонерiв АТ «Ефект» 10.07.2018р. прийнято
рiшення (Рiшення єдиного акцiонера № 1 вiд 10.07.2018р.) щодо припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї АТ «Ефект» Петренко Юлiї
Вiкторiвни (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку iз прийняттям Статуту АТ «ЕФЕКТ» в новiй редакцiї та
вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 41 Кодексу законiв про працю України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не володiє часткою в статутному капiталi. Перебувала на посадi з
19.04.2018р. по 10.07.2018р. Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано).
Загальними зборами акцiонерiв АТ «Ефект» 10.07.2018р. (Рiшення
єдиного акцiонера №1 вiд 10.07.2018р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень члена Наглядової ради АТ «Ефект» Кононенко Яни
Володимирiвни (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних
не надано) у зв’язку iз прийняттям Статуту АТ «ЕФЕКТ» в новiй редакцiї
та вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 41 Кодексу законiв про
працю України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Перебувала
на посадi з 19.04.2018р. по 10.07.2018р. Замiсть особи, повноваження
якої припинено, нiкого не призначено (не обрано).
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Бобик Дмитро Iллiч
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
10.07.2018
(дата)

Акцiонерне товариство «Миколаївобленерго»
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. Громадянська, 40
4. Міжміський код, телефон та факс
(0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14
5. Електронна поштова адреса
kanc@energy.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.energy.mk.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів
II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Миколаївобленерго» встановлено, що незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди
земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
Рiшенням засiдання Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» вiд
09.07.2018 ( Протокол №24) схвалено вчинення значного правочину у
розумiннi статтi 72 Закону України «Про акцiонернi товариства», а саме:
укладання мiж Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВIКТОРI –

ЦЕНТР» та Товариством Додаткової угоди № 2 вiд 31.05.2018 до договору
№ 7 вiд 01.06.2016 оренди нежитлового примiщення, розташованого за
адресою: м. Миколаїв, проспект Центральний, буд. 73, за умови його виконання з наслiдками, передбаченими статтею 72 Закону України «Про
акцiонернi товариства».
Згiдно з Додатковою угодою сторони дiйшли згоди продовжити строк
дiї Договору та викласти пункт 12.1 Договору в наступнiй редакцiї: «Цей
договiр вступає в силу з моменту його пiдписання Сторонами та дiє до
30 листопада 2018 року включно». У звязку з перейменуванням ПАТ «Миколаївобленерго» на АТ «Миколаївобленерго», сторони дiйшли згоди використовувати назву Орендаря - АТ «Миколаївобленерго». Iншi положення Договору, якi не порушенi цiєю угодою, залишаються незмiнними.
За умовами договору №7 вiд 01.06.2016 орендна плата за мiсяць
оренди становить 2294,62 грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є
предметом правочину становить 2,29462 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1164060 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що э предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi 0.000197%
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Миколаївобленерго» встановлено, що незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди
земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
Рiшенням засiдання Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» вiд
09.07.2018 ( Протокол №24) схвалено вчинення значного правочину у
розумiннi статтi 72 Закону України «Про акцiонернi товариства», а саме:
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
укладення Товариством з ФОП Рижа Л.В. договору оренди: частини
їдальнi бази вiдпочинку «Енергетик» загальною площею 199,1 кв. м, розташованої у селi Чорноморка, Очакiвського району, Миколаївської областi,
Лагерна коса; обладнання згiдно з Додатком № 1, що є невiд’ємною частиною Договору; частини житлового будинку № 5 бази вiдпочинку «Енергетик» загальною площею 36,5 кв.м, розташованої у селi Чорноморка,
Очакiвського району, Миколаївської областi, Лагерна коса, для проживання працiвникiв Орендаря у кiлькостi 10 осiб; за умови його виконання з
наслiдками, передбаченими статтею 72 Закону України «Про акцiонернi
товариства». Вiдповiдно до п.1 Предмет договору, орендодавець передає, а орендар приймає визначене Майно в строкове платне користування. Майно передається в користування Орендаря на перiод з 11.06.2018
по 03.09.2018 включно.
Орендна плата за оренду частину їдальнi бази вiдпочинку «Енергетик»
на мiсяць складає 27265,34 грн. Вартiсть вiдшкодування комунальних витрат пiд час оренди частини їдальнi бази вiдпочинку «Енергетик» за
мiсяць оренди складає всього 12201,41 грн. Орендна плата за користування iншим, крiм нерухомого, окремо iндивiдуально визначеним майном
за мiсяць: кухарським обладнанням в примiщеннi їдальнi складає
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 «ФК СОКРАТ»; 2. Код за ЄДРПОУ: 21645965;

3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, будинок 70, офiс 65;
4. Міжміський код, телефон та факс: (+38044) 2070100 (+38044) 4814988;
5. Електронна поштова адреса: contact@sokrat.com.ua; 6. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.sokrat.com.ua; 7. Вид особливої інформації відповідно
до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
Згiдно Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ФК Сократ» № 4 вiд 11.07.2018 р. прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- 11.07.2018 р. припиненi повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ «ФК
Сократ» Нiлова Валерiя Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), за власною заявою. Посадова особа перебувала на посадi з
07.09.2012 р., непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не
має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має.
- 11.07.2018 р. припиненi повноваження члена Наглядової ради
ПрАТ «ФК Сократ» Снєгiрєва Кiма Андрiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), за власною заявою. Посадова особа перебувала
на посадi з 07.09.2012 р., непогашеної судимости за корисливi та посадовi

Відомості про зміну складу посадових осіб

ПрАТ «ЛАТ iм. Лесi Українки»

Код за ЄДРПОУ 02968438, Місцезнаходження: 79058, м. Львiв, вул. Пiд
Дубом, буд.7-А. 1. Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол б/н
вiд 30.12.2017 р.) звільнено з посади: Голова Наглядової ради Фемяк Степан
Богданович (паспорт: серiя КА №910093 виданий 31.08.1998 року Залiзничним
РВ УМВС України у Львiвськiй обл.) звiльнена з посади 30.12.2017 р.; на
займанiй посадi перебував протягом трьох рокiв; частка в статутному капiталi
становить 0,005697%; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному
капiталi Товариства в грошовому вираженнi становить 0,10 грн. , Член наглядової ради Фемяк Лiлiя Юрiївна (паспорт: серiя КС №342847 виданий
25.05.2004 року Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл.) звiльнена з
посади 30.12.2017 р.; на займанiй посадi перебувала протягом трьох рокiв;
частка в статутному капiталi становить 0,005697%; розмiр пакета акцiй, якою
особа володiє в статутному капiталi Товариства в грошовому вираженнi становить 0,10 грн., Член Наглядової ради Чев'юк Тетяна Павлiвна (паспорт: серiя
КА №775367 виданий 03.03.1998 року Жовкiвським РВ УМВС України у
Львiвськiй обл.) звiльнена з посади 30.12.2017 р.; на займанiй посадi перебувала протягом трьох рокiв; часткою в статутному капiталi не володiє. Згiдно з
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол б/н вiд 30.12.2017 р.) обрано
на посаду: члена Наглядової ради Горинiна Володимира Володимировича
(паспорт: серiя КВ №708439 виданий 05.10.2001 року Личакiвським РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.); призначений на термiн у вiдповiдностi до Статуту
Товариства; частка в статутному капiталi 8,778197%; розмiр пакета акцiй,
якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi
становить 154,06 грн).; на займанiй посадi не перебував; члена Наглядової
ради Чепiля Iгора Борисовича (паспорт: серiя КА №274539 виданий
01.10.1996 року Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл.); призначе-
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438,73 грн. Орендна плата за оренду частини житлового будинку №5 бази
вiдпочинку «Енергетик» на мiсяць становить: 1699,38 грн. Вiдшкодування
вартостi комунальних послуг за мiсяць оренди частини житлового будинку №5 бази вiдпочинку «Енергетик» складає 3395,14 грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину
45 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi 1164060 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.0039%
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
О.П. Сивак
Генеральний директор (підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
10.07.2018
(дата)
злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має.
- 12.07.2018 р. обрано Головою Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ»
Нiлова Валерiя Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не
надано) та укладено з ним трудовий договiр (контракт). Протягом останнiх
п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: Голови Наглядової ради
ПрАТ «ФК Сократ», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк,
на який призначено посадову особу – до 11.07.2021 р. Посадова особа не
є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, та не є незалежним директором ПрАТ «ФК Сократ».
- 12.07.2018 р. обрано членом Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ»
Снєгiрєва Кiма Андрiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) та укладено з ним безоплатний цивiльно – правовий договiр. Протягом
останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: заступник Головного
редактора ТОВ «Журнал Радуга» (з 01.11.2007 р. по 20.12.2017 р., звільнений за власним бажанням), Генеральний директор ТОВ «Сократ Капітал» з
21.12.2017 р. по сьогоднішній день; член Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» (з 07.09.2012 р. по сьогоднішній день); непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi
ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк, на який призначено посадову особу – до
11.07.2021 р. Посадова особа не є акціонером, представником акціонера
або групи акціонерів, та не є незалежним директором ПрАТ «ФК Сократ».
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Пономаренко Володимир Вікторович
Голова Правління
11.07.2018
ний на термiн у вiдповiдностi до Статуту Товариства; частка в статутному
капiталi 9,321777%; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному
капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 163,60 грн).; на займанiй
посадi не перебував; члена Наглядової ради Стахiв Галину Михайлiвну (паспорт: серiя КА №280461 виданий 30.10.1996 року Личакiвським РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.); призначений на термiн у вiдповiдностi до Статуту
Товариства; частка в статутному капiталi 7,485911 %; розмiр пакета акцiй,
якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi
становить 131,38 грн).; на займанiй посадi не перебувала. 2. Згiдно з рiшенням
засiдання Наглядової ради Товариства (протокол №2 вiд 03.01.2018 р.) головою Наглядової ради обрано Горинiна Володимира Володимировича (паспорт: серiя КВ №708439 виданий 05.10.2001 року Личакiвським РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.), частка в статутному капiталi 8,778197%; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому
вираженнi становить 154,06 грн).; призначений на термiн у вiдповiдностi до
Статуту Товариства; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 3. Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради Товариства (протокол №3 вiд 05.01.2018 р.): посадову особу Голову правлiння Озарка Валерiя
Миколайовича (паспорт: серiя КЛ №022693 виданий 05.08.2014 р.
Шевченкiвським РВ у м.Львовi ГУ ДМС України у Львiвськiй обл.) звiльнено з
посади 05.01.2018 р.; частка в статутному капiталi 11,740000 %; розмiр пакета
акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi Товариства в грошовому
вираженнi становить 206,04 грн.; на посадi перебував протягом трьох рокiв;
призначено на посаду директора Якимiв Оксану Дмитрiвну (паспорт: серiя КС
№758499 виданий 02.03.2010 року Сихiвським РВ ЛМУ УМВС України у
Львiвськiй обл.) з 05.01.2018 року; часткою в статутному капiталi не володiє;
на займанiй посадi не перебувала; призначена на термiн у вiдповiдностi до
Статуту Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадові особи не мають. Директор Якимiв Оксана Дмитрiвна
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента
«Виробничо-комерцiйна компанiя
«Укрпаксервiс»
2. Код за ЄДРПОУ
01884248
3. Місцезнаходження
04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 21
4. Міжміський код, телефон та (044) 467-69-11 (044) 467-69-11
факс
5. Електронна поштова
ukr_pak@kv.chereda.net
адреса
6. Адреса сторінки в мережі http://ukrpackservice.com.ua/
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
II. Текст повідомлення
09.07.2018 року позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства» Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс»
прийняли рiшення (Протокол №14 вiд 09.07.2018 року) про припинення
Приватного акцiонерного товариства «Виробничо-комерцiйна компанiя
«Укрпаксервiс» (далi - Товариство) шляхом перетворення в Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
«Виробничо-комерцiйна
компанiя
«Укрпаксервiс».
Причини припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю є мiнiмiзацiя витрат Товариства, пов’язаних з
обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як приватне
акцiонерне товариство.
Дата проведення загальних зборiв, на яких розглядалось зазначене питання, - 9 липня 2018 року. Результати голосування: «ЗА» - 434 голоси, що
складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв)
присутнiх на загальних зборах; «ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд
загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв) присутнiх на загальних зборах.
Повне найменування юридичної особи правонаступника: Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
«
Виробничо-комерцiйна
компанiя
«Укрпаксервiс», розмiр статутного капiталу правонаступника – 1 172 234,00
(один мiльйон сто сiмдесят двi тисячi двiстi тридцять чотири) гривень.
Порядок розподiлу активiв та зобов'язань: з моменту державної
реєстрацiї у встановленому порядку Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс», що
створене внаслiдок перетворення Приватного акцiонерного товариства
«Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс», є правонаступником всiх
його майнових прав та обов’язкiв, грошових коштiв, зобов'язань та iнших
прав та обов'язкiв Приватного акцiонерного товариства «Виробничокомерцiйна компанiя «Укрпаксервiс», включаючи зобов’язання, якi оспорюються сторонами.
Порядок обмiну акцiй Товариства, яке припиняється на частки юридичної особи - правонаступника:

- Акцiї Приватного акцiонерного товариства «Виробничо-комерцiйна
компанiя «Укрпаксервiс» конвертуються в частки у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробничо-комерцiйна компанiя
«Укрпаксервiс» та розподiляються серед його учасникiв.
- Розподiл часток серед його учасникiв вiдбувається iз збереженням
спiввiдношення кiлькостi акцiй що були у акцiонерiв Приватного акцiонерного
товариства «Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс», а саме: за
кожну 1 просту акцiю Приватного акцiонерного товариства «Виробничокомерцiйна компанiя «Укрпаксервiс» номiнальною вартiстю 2 701,00 грн.
(двi тисячi сiмсот одна гривня). власник акцiй отримує частку в статутному
капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробничо-комерцiйна
компанiя «Укрпаксервiс» на суму 2 701,00 грн. (двi тисячi сiмсот одна гривня). Коефiцiєнт конвертацiї дорiвнює 1 (одиницi).
- Склад учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс», розмiр часток в гривнях
у статутному капiталi, якими кожний iз них володiтиме, вiдповiдатиме складу акцiонерiв та номiнальнiй вартостi належних їм акцiй за станом на дату
затвердження установчих документiв Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс».
- Розмiр статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс» - правонаступника Приватного акцiонерного товариства «Виробничо-комерцiйна компанiя
«Укрпаксервiс» вiдповiдає розмiру статутного капiталу Приватного
акцiонерного товариства «Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс»
станом на день затвердження передавального акту та дорiвнює
1 172 234,00 (один мiльйон сто сiмдесят двi тисячi двiстi тридцять чотири)
гривень.
- Видача документiв про пiдтвердження права власностi на частку в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробничокомерцiйна компанiя «Укрпаксервiс» (далi – Свiдоцтво) його учасникам
здiйснюватиметься пiсля його державної реєстрацiї. Строк видачi свiдоцтва
не обмежується.
- По завершенню процедури припинення шляхом перетворення Приватне
акцiонерне
товариство
«Виробничо-комерцiйна
компанiя
«Укрпаксервiс» припиняє своє iснування про що вноситься вiдповiдний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiбпiдприємцiв та громадських формувань.
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробничо-комерцiйна
компанiя «Укрпаксервiс» з дня його реєстрацiї є правонаступником щодо
всього майна, прав та обов’язкiв Приватного акцiонерного товариства
«Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс» стосовно всiх його
кредиторiв та боржникiв, включаючи зобов’язання, якi оспорюються сторонами.
- Розподiл часток пiдприємницького товариства – правонаступника
вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж
акцiонерами у статутному капiталi акцiонерного товариства, що перетворилось.
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
Москаленко Вiра Олександрiвна
Голова комiсiї з припи(під(ініціали та прізвище керівника)
нення (перетворення)
пис)
М.П.
10.07.2018
(дата)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«ГРАНIТ-ПЛЮС»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «ГРАНIТ-ПЛЮС»
2. Код за ЄДРПОУ
32766270
3. Місцезнаходження
1032, м.Київ, вул.Назарiвська,
буд.11а
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 235-57-06 235-57-06
5. Електронна поштова адреса
granit_plus@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://gp.granit-corporation.com
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
09.07.2018 року було прийняте рiшення про призначення з 09.07.2018р.
на посаду головного бухгалтера ТОВ «Гранiт-Плюс» Iщенко Тетяну
Василiвну. Iщенко Т.В. не володiє часткою в статутному капiталi емiтента та
не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. В попереднi
роки працювала головним бухгалтером ТОВ «Мiстер Тi». Термiн призначення - безстроково. Згоди на публiкацiю особистих даних не надавала.
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
Бамбiзо Андрiй Полiкарпович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
09.07.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство
«Виробничо-комерцiйна компанiя
«Укрпаксервiс»
2. Код за ЄДРПОУ
01884248

3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 21
(044) 467-69-11 (044) 467-69-11
ukr_pak@kv.chereda.net
http://ukrpackservice.com.ua/
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
Зміни (призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної
особи або повне
найменування
юридичної особи
4
Москаленко Вiра
Олександрiвна

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у відсотках)

1
2
3
5
6
09.07.2018 припинено повноваДиректор
СО 031335
0
ження
Ватутiнський РУГУ МВС України в м.Києвi
Зміст інформації:
09.07.2018 року позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства»Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс» прийняли
рiшення (Протокол №14 вiд 09.07.2018 року) про припинення Приватного акцiонерного товариства «Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс»
(далi - Товариство) шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс». Для проведення процедури припинення обрано Голову та членiв Комiсiї з припинення (перетворення) Товариства, яким передано повноваження щодо управлiння
всiма справами Товариства. Голова Комiсiї з припинення (перетворення) з моменту його призначення є керiвником ПрАТ «Виробничо-комерцiйна
компанiя «Укрпаксервiс». В зв’язку з цим припинено повноваження Директора Приватного акцiонерного товариства «Виробничо-комерцiйна компанiя
«Укрпаксервiс» Москаленко Вiри Олександрiвни. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа складає 0 вiдсоткiв. У посадової особи емiтента вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на посадi Директора ПрАТ «Виробничо-комерцiйна компанiя
«Укрпаксервiс» з 10.04.2017 року.
09.07.2018
обрано
Голова комiсiї з
Москаленко Вiра
СО 031335
0
припинення (перетвоОлександрiвна
Ватутiнський РУГУ МВС України в м.Києвi
рення)
Зміст інформації:
09.07.2018 року позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства»Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс» прийняли
рiшення (Протокол №14 вiд 09.07.2018 року) про припинення Приватного акцiонерного товариства «Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс»
(далi - Товариство) шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс». Для проведення процедури припинення обрано Голову та членiв Комiсiї з припинення (перетворення) Товариства, яким передано повноваження щодо управлiння
всiма справами Товариства. Голова Комiсiї з припинення (перетворення) з моменту його (її) призначення є керiвником ПрАТ «Виробничо-комерцiйна
компанiя «Укрпаксервiс». В зв’язку з цим Головою Комiсiї з припинення (перетворення) Приватного акцiонерного товариства «Виробничо-комерцiйна
компанiя «Укрпаксервiс» обрано Москаленко Вiру Олександрiвну - безстроково. Пакетом акцiй емiтента особа не володiє. У посадової особи емiтента
вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова
Правлiння, Директор Приватного акцiонерного товариства «Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс»
09.07.2018
обрано
Член Комiсiї з припи- Кулiк Андрiй Костянтид/н д/н
36.6359
нення (перетворення)
нович
д/н
Зміст інформації:
09.07.2018 року позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства»Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс» прийняли
рiшення (Протокол №14 вiд 09.07.2018 року) про припинення Приватного акцiонерного товариства «Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс»
(далi - Товариство) шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс». Для проведення процедури припинення обрано Комiсiю з припинення (перетворення) Товариства, яким передано повноваження щодо управлiння всiма справами
Товариства. У зв’язку з цим Кулiка Андрiя Костянтиновича обрано Членом Комiсiї з припинення (перетворення) Приватного акцiонерного товариства
«Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс» - безстроково. Розмiр пакета акцiй, яким посадова особа володiє - 36,6359% (429459,00 грн.). Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. У посадової особи емiтента вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: вiдомостей не надано.
09.07.2018
обрано
Член Комiсiї з припиЛола Наталiя
д/н д/н
26.7281
нення (перетворення)
Володимирiвна
д/н
Зміст інформації:
09.07.2018 року позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства»Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс» прийняли
рiшення (Протокол №14 вiд 09.07.2018 року) про припинення Приватного акцiонерного товариства «Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс»
(далi - Товариство) шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс». Для проведення процедури припинення обрано Комiсiю з припинення (перетворення) Товариства, яким передано повноваження щодо управлiння всiма справами
Товариства. У зв’язку з цим Лола Наталiю Володимирiвну обрано Членом Комiсiї з припинення (перетворення) Приватного акцiонерного товариства
«Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс» - безстроково. Розмiр пакета акцiй, яким посадова особа володiє - 26,7281% (313316,00 грн.). Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. У посадової особи емiтента вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: вiдомостей не надано.
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
Москаленко Вiра Олександрiвна
Голова комiсiї з припинення (перетворення)
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
10.07.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного
товариства
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»
Місцезнаходження товариства:
78400, Україна, м. Надвірна, Івано-Франківської області, вул. Майданська, буд. 5.
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»
(надалі ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» або Товариство) повідомляє
Вас, що в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»,
Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів з повідомленням акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.
Позачергові загальні збори ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» відбудуться 31 липня 2018 року о 10.30 годині за адресою: Україна, ІваноФранківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5, адміністративнопобутова будівля цеху №1 ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (клас
охорони праці, 2-й поверх).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбудеться 31 липня 2018 року з 09.30 год. до 10.15 год. за адресою: Украї
на, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5,
адміністративно-побутова будівля цеху №1 ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (клас охорони праці, 2-й поверх).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення
загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 25 липня 2018 року.
У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх
представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право
представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами
законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на
загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче).
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі
участі представника акціонера - також документів, що підтверджують пов
новаження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Порядок денний загальних зборів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі,
яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної
комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проекти рішень з переліку питань
порядку денного загальних зборів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій
лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку
голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань
порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів,
повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«УКРНАФТОГАЗ», з яким Товариством укладено Договір.
1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення
загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКР
НАФТОГАЗ».
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних
зборів акціонерів:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні
збори акціонерів не допускаються.

- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних
зборів акціонерів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви
та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства
Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних
зборів акціонерів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня
для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів
та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення
результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він
відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні
підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є
акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного
або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту
рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку
денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами
одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування
голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати «ЗА» лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер
повинен проголосувати «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ», оскільки з одного
питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька
проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером «ЗА» з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома
проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у
голосуванні.
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під
час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо
він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому
містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або
розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону
України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати
трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох
чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних
зборах.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту,
внутрішніх положень та чинного законодавства України.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
3.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть бути вчинені
Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого
рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість
майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів перевищує
25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової
звітності за 2017 рік, а саме:
- укладення Мирової угоди між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (ЄДРПОУ 00152230) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТРАНСНАФТА» (ЄДРПОУ 31570412) у
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№131, 12 липня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
справі №910/13985/17 за позовом ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» до
АТ «УКРТРАНСНАФТА» про стягнення вартості послуг зберігання нафти, – граничною сукупною вартістю правочинів 370 000 000,00 грн.
(триста сімдесят мільйонів гривень 00 копійок)
3.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх
вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
3.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати
проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення
яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу
Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається
згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.
3.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення
Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду,
якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними
річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік (у випадках, коли така згода
вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://www.nnpz.com.ua/
Інформація про кількість акцій:
Станом на 27 червня 2018 року (дата складення переліку акціонерів,
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 13 121 008 (тринадцять мільйонів
сто двадцять одна тисяча вісім) штук простих іменних акцій.
Станом на 27 червня 2018 року (дата складення переліку акціонерів,
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 12 932 665 (дванадцять мільйонів дев’ятсот тридцять дві тисячі шістсот шістдесят п’ять) штук
простих іменних акцій.
Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ «НАФТОХІМІК
ПРИКАРПАТТЯ» Юркевич Ігор Олександрович. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 30
липня 2018 року (включно) з понеділка по четвер, з 09.00 год. до 17.00 год.
(обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: 78400, Україна,
м. Надвірна, Івано-Франківської області, вул. Майданська, буд. 5, перший
поверх управління ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ», каб. № 51 контакт
на особа – Дунець Олександр Ярославович – начальник юридичнодоговірного відділу ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ».
31 липня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону
України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а
також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

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 «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ: 22815333
3. Місцезнаходження: 14000 м. Чернігів вул. Гонча (Горького) буд. 40
4. Міжміський код, телефон та факс: 0462 654 559 0462 654 559
5. Електронна поштова адреса : kanc@energy.cn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: chernigivoblenergo.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
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової
ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
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1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних
зборів - також у місці їх проведення.
2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з
проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості
і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення,
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою
особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 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.
Акціонер має право 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 довіреність, замість свого представника.
ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»
Ільницького Михайла Васильовича обрано на посаду тимчасово виконуючим обов’язки члена Правління, Заступника Голови Правління з 09.07.2018р.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:
1. Директор енергозбуту ПАТ «Сумиобленерго»
2. Директор комерційний ПАТ «Сумиобленерго»
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Фінансовий директор
Сорока Ірина Василівна
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
10.07.2018
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ»

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 01021, вул. Кловський
узвіз, 7, м. Київ (надалі - Товариство) повідомляє Вас, що 27.07.2018 року
об 11.00 годині за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ,
01021, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбудеться 27.07.2018 року з 10.00 год. до
10.50 год. за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на
23.07.2018 р. відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 12.07.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій складає 1 650 000 штук, загальна
кількість голосуючих акцій становить 1 650 000 штук.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по
п’ятницю - з 09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до
14.00 год., за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301, а в день
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення за адресою:
вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.
Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний
бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у
день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства
тощо.
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію
про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової
ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, які
ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі пред-

ставника акціонера - також документи, що підтверджують повноваження
представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, які надають їм право брати учать та голосувати на загальних зборах, зокрема,
але не обмежуючись цим:
- акціонерам необхідно мати при собі паспорт;
- представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право представники акціонерів за довіреністю.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або
відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів
електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 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. Акціонер має право у
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на
загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в
акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://www.wpu.com.ua/
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ɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȼɢɤɨɧɭɸɱɢɣɨɛɨɜCɹɡɤɢȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɓɢɝɨɥɟɜȼȼ
ɪ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɄɈɆȿɊɐȱɃɇɂɃȻȺɇɄ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃ
ɄȺɉȱɌȺɅª

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺ
ɊɂɋɌȼɈ©ɄɈɆȿɊɐȱɃɇɂɃȻȺɇɄ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃɄȺɉȱɌȺɅª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɩɪɨɫɩɟɤɬɉɭɲɤɿɧɚ
 Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ      

ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚHPLWHQW#]HPFDSGSXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ
ɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSVZZZ]HPFDSFRP
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку
денного):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про вчинення значних правочинів з АТ «Ощадбанк».
Пропозиції у письмовій формі щодо внесення змін до проекту порядку
денного приймаються за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1,
м. Київ, 01021. Телефон для довідок: (0512) 58-08-07.
Директор Товариства ________________
Ю.М. Лянной
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɄɈɆȿɊɐȱɃɇɂɃȻȺɇɄ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃ
ɄȺɉȱɌȺɅª

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅȱɑɇȿ ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺ
ɊɂɋɌȼɈ©ɄɈɆȿɊɐȱɃɇɂɃȻȺɇɄ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃɄȺɉȱɌȺɅª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɩɪɨɫɩɟɤɬɉɭɲɤɿɧɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚHPLWHQW#]HPFDSGSXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶ
ɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSVZZZ]HPFDSFRP
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨ
ɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɪɨɤɭɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɦɢɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉȺɌ
©ɄȻ ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃ ɄȺɉ,ɌȺɅª ɡ ɦɟɨɸ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢ ɭ ɜLɞɩɨɜLɞɧLɫɬɶ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɳɨɞɨ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬL ɞɢɪɟɤɬɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪLɲɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜLɞɤɥɢɤɚɧɧɹ  ɱɥɟɧLɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ
ɉȺɌ©ɄȻ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃɄȺɉ,ɌȺɅª
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɩɪɢɩɢɧɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
  ȾɨɪɨɯLɧɚ Ⱦɟɧɢɫɚ ȽɟɨɪɝLɣɨɜɢɱɚ ± Ƚɨɥɨɜɢ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɚɧ
ɤɭ ȾɨɪɨɯLɧ ȾȽ ɛɭɜ ɱɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɚɧɤɭ ɹɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ
ɚɤɰLɨɧɟɪɚ Ȼɚɧɤɭ ȾɨɪɨɯLɧ ȾȽ ɚɤɰLɹɦɢ Ȼɚɧɤɭ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɪɨɡɦLɪ ɩɚɤɟ
ɬɭɚɤɰLɣɉȺɌ©ɄȻ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃɄȺɉ,ɌȺɅªɳɨɧɚɥɟɠɚɬɶȾɨɪɨɯLɧɭȾȽ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ    ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ȾɨɪɨɯLɧ ȼȼ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɧɚ ɩɨɫɚɞL ɡ  ɪ ɩɨ
 ɪ ɡ  ɪ ɩɨ  ɪ ɬɚ ɡ  ɪ ɩɨ
 ɪ Ɂɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɮLɡɢɱɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ
ɧɟɧɚɞɚɧɨ
  Ȼɭɪɥɚɤɢ Ƚɚɧɧɢ ɉɟɬɪɿɜɧɢ ± ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɞɢ
ɪɟɤɬɨɪɚ  ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɚɧɤɭ ȺɤɰLɹɦɢ Ȼɚɧɤɭ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɪɨɡɦLɪ
ɩɚɤɟɬɭɚɤɰLɣɉȺɌ©ɄȻ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃɄȺɉ,ɌȺɅªɳɨɧɚɥɟɠɚɬɶȻɭɪɥɚɰL
Ƚɉɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ Ȼɭɪɥɚɤɚ Ƚɉ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞL ɡ  ɪ
ɩɨ  ɪ ɡ  ɪ ɩɨ  ɪ ɡ ɪ ɩɨ
 ɪ ɡ  ɪ ɩɨ  ɪ ɬɚ ɡ  ɪ ɩɨ
 ɪ Ɂɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɮLɡɢɱɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ
ɧɟɧɚɞɚɧɨ
 ɊɚɽɜɫɶɤɨʀɈɥɟɧɢȺɧɞɪɿʀɜɧɢ±ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨɱɥɟɧɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨɞɢ
ɪɟɤɬɨɪɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɚɤɰLɹɦɢȻɚɧɤɭɧɟɜɨɥɨɞLɽ ɪɨɡɦLɪɩɚɤɟ
ɬɭɚɤɰLɣɉȺɌ©ɄȻ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃɄȺɉ,ɌȺɅªɳɨɧɚɥɟɠɚɬɶɊɚɽɜɫɶɤLɣɈȺ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ    ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ Ɋɚɽɜɫɶɤɚ ɈȺ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞL ɡ  ɪ
ɩɨ  ɪ ɡ  ɪ ɩɨ  ɪ ɡ ɪ ɩɨ
 ɪ ɡ  ɪ ɩɨ  ɪ ɬɚ ɡ  ɪ ɩɨ
 ɪ Ɂɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɮLɡɢɱɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ
ɧɟɧɚɞɚɧɨ
  Ʌɟɳɟɧɤɨ Ɉɥɟɧɢ Ⱥɧɚɬɨɥɿʀɜɧɢ ± ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɧɟɡɚɥɟɠ
ɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ  ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɚɧɤɭ ɚɤɰLɹɦɢ Ȼɚɧɤɭ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ
ɪɨɡɦLɪ ɩɚɤɟɬɭ ɚɤɰLɣ ɉȺɌ ©ɄȻ ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃ ɄȺɉ,ɌȺɅª ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ
Ʌɟɳɟɧɤɨ ɈȺ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ    ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL
ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ Ʌɟɳɟɧɤɨ ɈȺ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞL ɡ
 ɪ ɩɨ  ɪ ɡ  ɪ ɩɨ  ɪ ɬɚ ɡ
 ɪ ɩɨ  ɪ Ɂɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ
ɮLɡɢɱɧɨɸɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
 ȯɫɶɤɨɜɨʀɇɚɬɚɥɿʀȼɚɥɟɪɿʀɜɧɢ±ɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭȯɫɶ
ɤɨɜɚɇȼɛɭɥɚɱɥɟɧɨɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɹɤɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɤɰLɨɧɟɪɚ
ȻɚɧɤɭȯɫɶɤɨɜɚɇȼɚɤɰLɹɦɢȻɚɧɤɭɧɟɜɨɥɨɞLɽ ɪɨɡɦLɪɩɚɤɟɬɭɚɤɰLɣɉȺɌ
©ɄȻ ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃ ɄȺɉ,ɌȺɅª ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ȯɫɶɤɨɜLɣ ɇȼ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
   ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ
ɦɚɽȯɫɶɤɨɜɚɇȼɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞLɡɪɩɨɪ
ɁɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɮLɡɢɱɧɨɸɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
ɪɨɤɭɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨ
ɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜLɞɤɥɢɤɚɧɧɹ ɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɬɚɡɦɟɬɨɸɩɪɢ
ɜɟɞɟɧɧɹɫɤɥɚɞɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɭɜLɞɩɨɜLɞɧLɫɬɶɞɨɜɢɦɨɝɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɳɨɞɨɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬLɞɢɪɟɤɬɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɦɢɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰLɨɧɟɪLɜɉȺɌ©ɄȻ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃ
ɄȺɉ,ɌȺɅªɩɪɢɣɧɹɬɨɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɨɛɪɚɧɧɹɱɥɟɧLɜɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭ
ɫɬɪɨɤɨɦɞɨɧɚɫɬɭɩɧɢɯɪLɱɧɢɯɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜȻɚɧɤɭ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨ
ɪɿɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉȺɌ ©ɄȻ ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃ
ɄȺɉ,ɌȺɅªɨɛɪɚɧɨɧɚɫɬɭɩɧɢɯɱɥɟɧɿɜ
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  ȾɨɪɨɯLɧɚ Ⱦɟɧɢɫɚ Ƚɟɨɪɝɿɣɨɜɢɱɚ  ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɚɧ
ɤɭ ȾɨɪɨɯLɧ ȾȽ ɽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɚɤɰLɨɧɟɪɚ Ȼɚɧɤɭ Ɍɨɩɨɥɨɜɚ ȼɋ
ȺɤɰLɹɦɢ Ȼɚɧɤɭ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɪɨɡɦLɪ ɩɚɤɟɬɭ ɚɤɰLɣ ɉȺɌ ©ɄȻ ©ɁȿɆȿɅɖ
ɇɂɃ ɄȺɉ,ɌȺɅª ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ȾɨɪɨɯLɧɭ ȾȽ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ    ɇɟɩɨ
ɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɜ ɩɨɫɚɞɢ ɤɟɪɭɸɱɨɝɨ ɜLɞɞLɥɟɧɧɹɦ ʋ  ȺɌ
©ȺɋɌɊȺ ȻȺɇɄª ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜLɞɞLɥɟɧɧɹ ʋ  ɉȺɌ ©ȻȺɇɄ Ʉ,ɉɊɍª ɧɚ
ɱɚɥɶɧɢɤɚɜLɞɞLɥɟɧɧɹʋɉȺɌ©ȻȺɇɄɄ,ɉɊɍªɤɟɪLɜɧɢɤɚɡɪɨɡɞɪLɛɧɨɝɨ
ɛLɡɧɟɫɭ ɜLɞɞLɥɟɧɧɹ ©Ʉɢʀɜɫɶɤɟ ʋ ª ɉȺɌ ©ȺɅɖɎȺ ȻȺɇɄª ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɜLɞɞLɥɟɧɧɹ©ɄɢʀɜɫɶɤɟʋªɉȺɌ©ȺɅɖɎȺȻȺɇɄªɦɟɧɟɞɠɟɪɚɩɪɨɟɤɬɭ
ɌɈȼ©ɆȺɇ,ȼȿɈɒɎȾªȾɢɪɟɤɬɨɪɚɌɈȼ©ɄɊ,ɋɌȺɅɌȿɏɇɈɅɈȾɀɂªȾɢ
ɪɟɤɬɨɪɚɌɈȼ©ɌɈɉɑɈɃɋªɬɚɱɥɟɧɚɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɩLɫɥɹɩɟɪɟɧɚɣɦɟɧɭ
ɜɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢɉȺɌ©ɄȻ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃɄȺɉ,ɌȺɅªɁɝɨɞɢɧɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɮLɡɢɱɧɨɸɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
 ȻɭɪɥɚɤɭȽɚɧɧɭɉɟɬɪɿɜɧɭɹɤɚɽɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɱɥɟɧɨɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭȺɤɰLɹɦɢȻɚɧɤɭɧɟɜɨɥɨɞLɽ ɪɨɡɦLɪ
ɩɚɤɟɬɭɚɤɰLɣɉȺɌ©ɄȻ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃɄȺɉ,ɌȺɅªɳɨɧɚɥɟɠɚɬɶȻɭɪɥɚɰLȽɉ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨ
ɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɁɚɫɬɭɩɧɢɤɚ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɮLɥLʀɋɭɦɫɶɤɨʀɨɛɥɚɫɬLɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɡɦLɤɪɨɦɚɥɨɝɨɬɚɫɟɪɟɞ
ɧɶɨɝɨɛLɡɧɟɫɭȺɌ©Ɉɳɚɞɛɚɧɤªɬɚɱɥɟɧɚɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɩLɫɥɹɩɟɪɟɧɚɣɦɟ
ɧɭɜɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢɉȺɌ©ɄȻ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃɄȺɉ,ɌȺɅªɁɝɨɞɢɧɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɮLɡɢɱɧɨɸɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
 ɊɚɽɜɫɶɤɭɈɥɟɧɭȺɧɞɪɿʀɜɧɭɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɊɚɽɜ
ɫɶɤɚɈȺɽɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɚɤɰLɨɧɟɪɚȻɚɧɤɭɌɨɩɨɥɨɜɚȼɋȺɤɰLɹɦɢȻɚɧ
ɤɭɧɟɜɨɥɨɞLɽ ɪɨɡɦLɪɩɚɤɟɬɭɚɤɰLɣɉȺɌ©ɄȻ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃɄȺɉ,ɌȺɅª
ɳɨɧɚɥɟɠɚɬɶɊɚɽɜɫɶɤLɣɈȺɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬL
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜ
ɨɛLɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɢ Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤɚ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ©ɄɎ ± Ⱥɭɞɢɬª
Ɋɚɞɧɢɤɚ Ƚɨɥɨɜɢ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ɉȺɌ ©ɋɬɚɧɞɚɪɬª Ƚɨɥɨɜɢ ɉɪɚɜɥLɧɧɹ ɉȺɌ
©ɍɤɪɝɚɡɩɪɨɦɛɚɧɤª ɬɚ ɱɥɟɧɚ ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɩLɫɥɹ ɩɟɪɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢɉȺɌ©ɄȻ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃɄȺɉ,ɌȺɅªɁɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬ
ɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯɮLɡɢɱɧɨɸɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
 ɅɟɳɟɧɤɨɈɥɟɧɭȺɧɚɬɨɥɿʀɜɧɭɹɤɚɽ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɚɧɤɭ ȺɤɰLɹɦɢ Ȼɚɧɤɭ ɧɟ ɜɨɥɨɞLɽ ɪɨɡɦLɪ ɩɚɤɟɬɭ ɚɤɰLɣ
ɉȺɌ©ɄȻ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃɄȺɉ,ɌȺɅªɳɨɧɚɥɟɠɚɬɶɅɟɳɟɧɤɨɈȺɫɬɚɧɨ
ɜɢɬɶ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟ ɦɚɽ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɢ ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɌɈȼ ©ɄɅȺɊɄɋɈɇª ɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɌɈȼ ©ɄɅȺɊɄȿ
ɋɈɇªɮLɧɚɧɫɨɜɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɌɈȼ©Ʉ,ɇȿɌ,Ʉɋªɬɚɱɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɉȺɌ©ɄȻ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃɄȺɉ,ɌȺɅªɁɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯɮLɡɢɱɧɨɸɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
 ȯɪɟɦɟɧɤɨȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚɈɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱɚɹɤɢɣɽ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɞɢɪɟɤ
ɬɨɪɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭȺɤɰLɹɦɢȻɚɧɤɭɧɟɜɨɥɨɞLɽ ɪɨɡɦLɪɩɚɤɟɬɭ
ɚɤɰLɣɉȺɌ©ɄȻ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃɄȺɉ,ɌȺɅªɳɨɧɚɥɟɠɚɬɶȯɪɟɦɟɧɤɨȼɈ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ    ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL
ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɜ ɩɨɫɚɞɢ ɤɨɨɪ
ɞɢɧɚɬɨɪɚ ɄɨɦLɬɟɬɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɛɚɧɤLɜɫɶɤɨʀ Lɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɩɥɚɬLɠɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦȺɫɨɰLɚɰLʀ©ɇɟɡɚɥɟɠɧɚɚɫɨɰLɚɰLɹɛɚɧɤLɜɍɤɪɚʀɧɢªɞɢɪɟɤɬɨɪɌɈȼ
©ɍɤɪɄɪɟɞɢɬªɡɛɟɪɟɡɧɹɩɟɧɫLɨɧɟɪɁɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɞɚɧɢɯɮLɡɢɱɧɨɸɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
ɁɝLɞɧɨɡɪLɲɟɧɧɹɦɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɩɪɢɣɧɹɬɢɦɪ
ȾɨɪɨɯLɧ Ⱦɟɧɢɫ ȽɟɨɪɝLɣɨɜɢɱ ɨɛɪɚɧɢɣ Ƚɨɥɨɜɨɸ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɚɧɤɭ
ɧɚ ɩLɞɫɬɚɜL ɧɨɪɦɢ ɫɬɚɬɬL  ɋɬɚɬɭɬɭ Ȼɚɧɤɭ ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨʀ Ƚɨɥɨɜɚ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭɡ
ʀɯɱɢɫɥɚȾɨɪɨɯLɧȾȽɨɛɪɚɧɢɣɧɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɞɨ
ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɹȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɱɥɟɧɚɦɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȻɚɧɤɭ
ɚɛɨ ɞɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɡɚ ɪLɲɟɧɧɹɦ Ɂɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪLɜɚɤɰLɨɧɟɪLɜȻɚɧɤɭȾɨɪɨɯLɧȾȽɚɤɰLɹɦɢȻɚɧɤɭɧɟɜɨɥɨɞLɽ
ɪɨɡɦLɪ ɩɚɤɟɬɭ ɚɤɰLɣ ɉȺɌ ©ɄȻ ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃ ɄȺɉ,ɌȺɅª ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ
ȾɨɪɨɯLɧɭ ȾȽ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ    ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL
ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɜ
ɩɨɫɚɞɢ ɤɟɪɭɸɱɨɝɨ ɜLɞɞLɥɟɧɧɹɦ ʋ  ȺɌ ©ȺɋɌɊȺ ȻȺɇɄª ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɜLɞɞLɥɟɧɧɹ ʋ  ɉȺɌ ©ȻȺɇɄ Ʉ,ɉɊɍª ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜLɞɞLɥɟɧɧɹ ʋ  ɉȺɌ
©ȻȺɇɄɄ,ɉɊɍªɤɟɪLɜɧɢɤɚɡɪɨɡɞɪLɛɧɨɝɨɛLɡɧɟɫɭɜLɞɞLɥɟɧɧɹ©Ʉɢʀɜɫɶɤɟʋ
ªɉȺɌ©ȺɅɖɎȺȻȺɇɄªɞɢɪɟɤɬɨɪɚɜLɞɞLɥɟɧɧɹ©ɄɢʀɜɫɶɤɟʋªɉȺɌ
©ȺɅɖɎȺȻȺɇɄªɦɟɧɟɞɠɟɪɚɩɪɨɟɤɬɭɌɈȼ©ɆȺɇ,ȼȿɈɒɎȾªȾɢɪɟɤɬɨ
ɪɚ ɌɈȼ ©ɄɊ,ɋɌȺɅ ɌȿɏɇɈɅɈȾɀɂª Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ ɌɈȼ ©ɌɈɉɑɈɃɋª ɬɚ
ɱɥɟɧɚɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɩLɫɥɹɩɟɪɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢɉȺɌ
©ɄȻ ©ɁȿɆȿɅɖɇɂɃ ɄȺɉ,ɌȺɅª Ɂɝɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ
ɮLɡɢɱɧɨɸɨɫɨɛɨɸɧɟɧɚɞɚɧɨ
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȼɢɤɨɧɭɸɱɢɣɨɛɨɜCɹɡɤɢȽɨɥɨɜɢɉɪɚɜɥɿɧɧɹɓɢɝɨɥɟɜȼȼ
ɪ
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɏȺɊɄ,ȼɋɖɄȺɌȿɐª

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський»
1.2.Організаційно - правова форма
Акціонерне товариство
емітента
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00846180
1.4. Місцезнаходження емітента
22343, Вінницька область, Літинський район, село Громадське, вулиця Центральна, будинок 1.
1.5. Міжміський код, телефон та факс (04347) 3-41-30, (04347) 3-41-30
емітента
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://www.00846180.pat.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
1.7.Електронна поштова адреса емітента oleksyk.op@gmail.com
1.8. Дата вчинення події
10 липня 2018 р.
1.9. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття
рішення про виплату дивідендів
2. Текст повідомлення:
2.1. 10 липня 2018 р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський» (далі – Товариство) прийнято рішення
про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строк їх виплати (Протокол № б/н засідання Наглядової ради Товариства від 10 липня 2018 р.).
2.2. Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства
рішення про виплату дивідендів: 9 липня 2018 р.
(Протокол № б/н загальних зборів акціонерів Товариства від 9 липня
2018 р.).
2.3. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів:
26 липня 2018 р. (не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою).
Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
2.4. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн.):
Загальні збори акціонерів Товариства прийняли рішення здійснити виплату дивідендів за акціями у розмірі 2 452 840 (два мільйони чотириста
п’ятдесят дві тисячі вісімсот сорок) грн. 00 (нуль) коп. з чистого прибутку
2017 р. з розрахунку 0 (нуль) грн. 53 (п’ятдесят три) коп. на одну акцію.
2.5. Строк виплати дивідендів: у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів,
а саме з 27.07.2018 р. по 04.01.2019 р. включно.
2.6. Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або
безпосередньо акціонерам): безпосередньо акціонерам.
2.7. Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в
повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що
мають право на отримання дивідендів): виплата всієї суми дивідендів
в повному обсязі.
3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:
Голова Правління Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський» _______________ Олексюк Олег Петрович
/ підпис МП /

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
15

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№131, 12 липня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

СТВО "КРИСТАЛБАНК"

39544699
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 Інтернет, http://crystalbank.com.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

II. Текст повідомлення
«09» липня 2018 року Наглядовою радою АТ «КРИСТАЛБАНК» (надалi –
«Емiтент») (протокол №127) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину з купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального
банку України (тендер № 180 вiд 09.07.2018, код цiнного паперу 15494) на
суму 168 000 000,00 (Сто шiстдесят вiсiм мiльйонiв) гривень 00 коп.
Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 1 182 771 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв АТ «КРИСТАЛБАНК» за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi становить не бiльше 14,2% .
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
Далеко Олег Анатолiйович
Т.в.о. Голови Правлiння (підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2018.07.10
(дата)

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ДТЕК ДОНЕЦЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI”
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 "ДТЕК
ДОНЕЦЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI"
2. Код за ЄДРПОУ
00131268
3. Місцезнаходження
84302, м. Краматорськ, вул. Островського, 8
4. Міжміський код, телефон та
(044) 594-45-84 (044) 594-45-84
факс
5. Електронна поштова адреса
ZonenkoLN@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі
http://www.donetskoblenergo.dn.
Інтернет, яка додатково
ua/2016-02-09-06-39-02/2016-02-09-11використовується емітентом для 03-24.html
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв
II. Текст повідомлення
09 липня 2018 року Наглядовою радою АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКI
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi - Товариство), з метою оптимiзацiї органiзацiйної
структури Товариства, прийнято рiшення про припинення (закриття)
вiдокремленого пiдроздiлу Товариства, а саме: ВIДОКРЕМЛЕНОГО
ПIДРОЗДIЛУ «ЦЕНТРАЛЬНI ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI» ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДР
00130903, мiсцезнаходження: 84601, Донецька обл., мiсто Горлiвка,
Центрально-Мiський район, проспект Ленiна, будинок 7).
Вiдокремлений пiдроздiл здiйснював дiяльнiсть з постачання
електроенергiї за регульованим та нерегульованими тарифами.
09 липня 2018 року Наглядовою радою АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКI
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi - Товариство), з метою оптимiзацiї органiзацiйної
структури Товариства, прийнято рiшення про припинення (закриття)
вiдокремленого пiдроздiлу Товариства, а саме: ВIДОКРЕМЛЕНОГО
ПIДРОЗДIЛУ «ДОНЕЦЬКI ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI» ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДР
00131469, мiсцезнаходження: 83001, Донецька обл., мiсто Донецьк, Ворошиловський район, вулиця Постишева, будинок 99 А).
Вiдокремлений пiдроздiл здiйснював дiяльнiсть з постачання
електроенергiї за регульованим та нерегульованими тарифами.
09 липня 2018 року Наглядовою радою АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКI
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi - Товариство), з метою оптимiзацiї органiзацiйної
структури Товариства, прийнято рiшення про припинення (закриття)
вiдокремленого пiдроздiлу Товариства, а саме: ВIДОКРЕМЛЕНОГО
ПIДРОЗДIЛУ «КIРОВСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI» ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДР
00130915, мiсцезнаходження: 83042, Донецька обл., мiсто Донецьк,
Кiровський район, вулиця Ломоносова, будинок 12).
Вiдокремлений пiдроздiл здiйснював дiяльнiсть з постачання
електроенергiї за регульованим та нерегульованими тарифами.
09 липня 2018 року Наглядовою радою АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКI
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi - Товариство), з метою оптимiзацiї органiзацiйної
структури Товариства, прийнято рiшення про припинення (закриття)
вiдокремленого пiдроздiлу Товариства, а саме: ВIДОКРЕМЛЕНОГО
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ПIДРОЗДIЛУ «КРАМАТОРСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI» ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДР
00131127, мiсцезнаходження: 84302, Донецька обл., мiсто Краматорськ,
вулиця Островського, будинок 8).
Вiдокремлений пiдроздiл здiйснював дiяльнiсть з постачання
електроенергiї за регульованим та нерегульованими тарифами.
09 липня 2018 року Наглядовою радою АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКI
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi - Товариство), з метою оптимiзацiї органiзацiйної
структури Товариства, прийнято рiшення про припинення (закриття)
вiдокремленого пiдроздiлу Товариства, а саме: ВIДОКРЕМЛЕНОГО
ПIДРОЗДIЛУ «ХАРЦИЗЬКI ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI» ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДР
00130932, мiсцезнаходження: 86700, Донецька обл., мiсто Харцизьк, вулиця Адамця, будинок 58).
Вiдокремлений пiдроздiл здiйснював дiяльнiсть з постачання
електроенергiї за регульованим та нерегульованими тарифами.
09 липня 2018 року Наглядовою радою АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКI
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi - Товариство), з метою оптимiзацiї органiзацiйної
структури Товариства, прийнято рiшення про припинення (закриття)
вiдокремленого пiдроздiлу Товариства, а саме: ВIДОКРЕМЛЕНОГО
ПIДРОЗДIЛУ «201 ЗАГIН ВОЄНIЗОВАНОЇ ОХОРОНИ» ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДР
00131222, мiсцезнаходження: 84634, Донецька обл., мiсто Горлiвка,
Центрально-Мiський район, вулиця Iнтернацiональна, будинок 69).
Вiдокремлений пiдроздiл здiйснював дiяльнiсть з охорони об’єктiв Товариства.
09 липня 2018 року Наглядовою радою АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКI
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi - Товариство), з метою оптимiзацiї органiзацiйної
структури Товариства, прийнято рiшення про припинення (закриття)
вiдокремленого пiдроздiлу Товариства, а саме: ВIДОКРЕМЛЕНОГО
ПIДРОЗДIЛУ «САНАТОРIЙ-ПРОФIЛАКТОРIЙ «IМПУЛЬС» ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДР
34928664, мiсцезнаходження: 84601, Донецька обл., мiсто Горлiвка,
Центрально-Мiський район, вулиця М. Чури, будинок 10А).
Вiдокремлений пiдроздiл здiйснював медичну дiяльнiсть.
09 липня 2018 року Наглядовою радою АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКI
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi - Товариство), з метою оптимiзацiї органiзацiйної
структури Товариства, прийнято рiшення про припинення (закриття)
вiдокремленого пiдроздiлу Товариства, а саме: ВIДОКРЕМЛЕНОГО
ПIДРОЗДIЛУ «МАКIЇВСЬКИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДР 35151993, мiсцезнаходження: 86102, Донецька обл., мiсто Макiївка, Центрально-Мiський район, вулиця Патона,
будинок 1).
Вiдокремлений пiдроздiл здiйснював дiяльнiсть з постачання
електроенергiї за регульованим та нерегульованими тарифами.
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
Дегтярьов Олексiй Пилипович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
10.07.2018
(дата)

№131, 12 липня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ акціонерне товариство
«І С К Р А»
ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «І С К Р А» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ- 14005946, місцезнаходження - 42312, Сумська область,
Сумський р-н, с.Басiвка, вул.Тесленка, буд.6-А повідомляє, що позачергові
загальні збори акціонерів відбудуться 15 серпня 2018 року о 13:00 год. за
адресою: 42312, Сумська область, Сумський р-н, с.Басiвка, вул.Тесленка,
буд.6-А (приміщення контори), кабінет №9 (зал засідань).
Перелік питань порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у
новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та
здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності
рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
Реєстрація учасників відбуватиметься 15 серпня 2018 року з 12:00 год.
до 12:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам –
паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до
вимог чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 09 серпня 2018 р.Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до
14 серпня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за
місцезнаходженням Товариства: 42312, Сумська область, Сумський р-н,
с.Басiвка, вул.Тесленка, буд.6-А (приміщення контори), каб. №4, в робочі
дні (понеділок - п’ятниця) з 08.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00),
а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення за адресою: 42312, Сумська область, Сумський р-н, с.Басiвка, вул.Тесленка,
буд.6-А (приміщення контори), кабінет №9 (зал засідань).Акціонери мають
право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних
зборів до дати проведння загальних зборів.Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки
до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає
паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер
(представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі.
Факт надання та повернення матеріалів фіксується в «Журналі надання
матеріалів щодо загальних зборів акціонерів» із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
з документами - Генеральний директор Лубенець Олексій Васильович (надалі - відповідальна особа). Довідки за телефоном: 0542-69-26-80.Кожний
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту
порядку денного ЗЗА, а також щодо нових кандидатів до складу органів
товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку
денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних
зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або

більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню
до проекту порядку денного ЗЗА. Пропозиція до проекту порядку денного
ЗЗА подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування)
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості,
типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим
акціонером до складу органів. Зміни до проекту порядку денного Зборів
вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник
голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у
відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в
довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного
законодавства України. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера,
який видав довіреність, замість свого представника.Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з
питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог чинного законодавства України: http://14005946.smida.gov.ua.Станом
на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про
проведення загальних зборів 02.07.2018 року: загальна кількість акцій 20 400 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 20 021 764 шт.
Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:
По питанню №1: Обрати Головою лічильної комісії Жинжир Ю.І., Членом лічильної комісії Голишевський О.В., Членом лічильної комісії Мальований Ю.М. По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення
бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених
для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою
формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою
формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими
Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.По питанню №3: Обрати Головою зборів Лубенець О.В., Секретарем
зборів Майбороду О.П.По питанню №4: Встановити наступний регламент
загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням
ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до
5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями. По питанню №5: 1. Внести
зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «І С К Р А»
шляхом затвердження Статуту у новій редакції.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Лубенця Олексія
Васильовича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції. 3. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Лубенцю Олексію Васильовичу
здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у
новій редакції. 4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для
загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття
такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій
редакції. Наглядова Рада.

ТОВ «РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО «СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ» (Україна)

присвоєні або поновлені рейтингові оцінки за період 01.06.2018–30.06.2018 року (www.standard-rating.com)
№
Код
Вид
Рейтингова
Рівень
Дата рейтингоНазва компанії / банку
Прогноз
п/п
ЄДРПОУ рейтингу
дія
рейтингу
вої дії
1 ПрАТ СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП»
31113488
РФСС ПоновленнuaAA
Стабільний
01.06.2018
ня
2 ПрАТ СК «Бусін»
19492371
РФСС ПоновленнuaAA+
Стабільний
01.06.2018
ня
3 АТ СК «Провідна»
23510137
РФСС ПоновленнuaAA+
Стабільний
05.06.2018
ня
4 ПрАТ СК «Альфа Страхування»
30968986
РФСС ПоновленнuaAA+
Стабільний
05.06.2018
ня
5 ПАТ «МОТОР-БАНК»
35345213
РП
ПоновленнuaAСтабільний
07.06.2018
ня
6 ПрАТ СК «Еталон-Поліс»
31512057
РФСС ПоновленнuaBBB+
Стабільний
08.06.2018
ня
7 ПрАТ «Київський страховий дім»
25201716
РФСС Відкликання
—
—
26.06.2018

17

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№131, 12 липня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Авiатехмас»

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
«Авiатехмас»
2. Код за ЄДРПОУ
23790832
3. Місцезнаходження
69098, м.Запорiжжя, Чарiвна/
Полякова, 163/1
4. Міжміський код, телефон та факс 0612396320 0612396320
5. Електронна поштова адреса
mail@aviatechmas.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- www.aviatechmas.zp.ua
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про виплату дивiдентiв- 10.07.2018р, рiшення
прийняте акцiонером який володiє 100% акцiй. Дата складення перелiку
акцiонерiв якi мають право на отримання дивiдентiв -09.07.2018р.
Розмiр дивiдентiв що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення
акцiонера який володiє 100% акцiй товариства-800000.00грн. Строк виплати дивiдентiв- з 23.07.2018р по 07.01.2019р. Спосiб виплати дивiдентiвбезпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдентiв, кiлькома частками пропорцiйно всiм особам що мають право на отримання дивiдентiв,
дата виплати- щомiсяця 23 числа та 7 числа.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Харченко Микола Євстафiйович
Генеральний директор (підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
10.07.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ».
2. Код за ЄДРПОУ – 32805271.
3. Місцезнаходження - 11570 , Житомирська обл., Коростенський
район, село Білошиці, вул. Броварська, буд. 40.
4. Міжміський код, телефон та факс - (04142) 4-91-62, (04142) 4-50-51.
5. Електронна поштова адреса - granit2008@ukr.net.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - tnkgranit.prat.in.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 - Відомості про набуття прямо або опосередковано
особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого
контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків, простих акцій
акціонерного товариства.
ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дії: 11.07.2018 року; Найвища ціна придбання акцій

протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій
включно з днем набуття: 200,00 (двісті) гривень 00 копійок за одну акцію; Дата набуття такого пакета: 10 липня 2018 року; Прізвище, ім'я, по
батькові (за наявності) (найменування) власника (власників) акцій: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАУ-КАПІТАЛ»;
Ідентифікаційний код: 35142753; Розмір частки власника (власників)
акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий
пакет акцій: 0%; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній
кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет
акцій (у разі наявності інформації): 0%; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій після набуття права власності
на такий пакет акцій: 100%; Розмір частки власника (власників) акцій в
загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на
такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 100%.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Директор 		
Федорук Євген Михайлович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
		
12.07.2018
		
(дата)

НОВИНИ
Минфин согласился на 16,25%
по 1,5-2-летним ОВГЗ, отклонил половину
спроса на 3-мес. ОВГЗ

Министерство финансов Украины на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма
(ОВГЗ) во вторник привлекло свыше 400 млн грн, продав
облигации с погашением через 1,5-2 года под ставку
16,25% годовых, тогда как в последний раз, в середине
мая, размещало их под 16,15% годовых.
Как говорится в сообщении Минфина на его сайте,
удовлетворив по три заявки на каждом из этих двух аукционов, ведомство одновременно отвергло по одной заявке на них по 100 млн грн, в которых покупатели просили 17,5% годовых.
На акционах по продаже коротких бумаг с погашением
через 3 и 6 месяцев Минфин удовлетворил все 38 заявок, установив ставки на привычном уровне соответственно 17,4% и 17,3% годовых.
Предложение облигаций на этих аукционах было ограничено 500 млн грн по номиналу, и если по 6-месячным
бумагам спрос был всего на 5,3 млн грн больше, то
самых коротких бумаг покупатели готовы были приобрести вдвое больше, однако получили отказ.
18

Помимо этого, Минфин продал двухлетние долларовые
ОВГЗ на $59,4 млн под традиционные 5,65% годовых,
отклонив лишь одну из 20 заявок на $5 млн, поданную
под 5,7% годовых.

НБУ намерен пересмотреть прогнозы
по инфляции на 2018-2020 гг.

Национальный банк Украины (НБУ) намерен пересмотреть прогнозы по динамике потребительской инфляции
на 2018-2020 гг., сообщается на веб-сайте центробанка.
В то же время в сообщении отсутствует упоминание о
характере предстоящего пересмотра – улучшены или
ухудшены.
Новые прогнозы будут обнародованы на предстоящем
12 июля брифинге НБУ по монетарной политике.
Комментируя данные Государственной службы статистики по изменению индекса потребительских цен в
июне 2018 года к июню 2017 года, НБУ указывает: снижение инфляции было ожидаемым, ее показатель оказался несколько ниже траектории прогноза, обнародованного в инфляционном отчете за апрель 2018 года.
Действующий прогноз НБУ предполагает замедление
потребительской инфляции до 8,9% - к концу текуще-
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го года и возврат в целевой диапазон - 6% ± 2 п.п. - в
середине 2019 года.
Вместе с тем ранее центробанк предупреждал, что
указанный прогноз актуален только при условии реализации его ключевого предположения - дальнейшего продвижения в осуществлении структурных реформ, в частности,
в
рамках
программы
расширенного
финансирования Международного валютного фонда.

Денежная масса в Украине в июне
возросла на 1% - НБУ

Денежная масса в Украине в июне 2018 года возросла
на 1% - до 1 трлн 209,84 млрд грн, такие предварительные
данные денежно-кредитной статистики Национальный
банк Украины (НБУ) обнародовал на своем сайте во
вторник.
Согласно им, денежная база увеличилась за минувший месяц сразу на 3,1% – до 419,95 млрд грн.
Такая динамика денежных агрегатов обусловлена,
прежде всего, ростом объема наличных средств в обращении вне банков - на 3,6%, до 345 млрд грн, тогда как
остаток по депозитам увеличился всего на 0,2% – до
864,42 млрд грн.
В целом с начала 2018 года объем денежной базы
вырос на 5,2%, тогда как денежной массы – всего на
0,1%.
НБУ уточняет, что остатки гривневых депозитов населения в платежеспособных банках в июне выросли
на 5,9% – до 262,9 млрд грн, в иностранной валюте (в
долларовом эквиваленте) - на 1,1%, до $8,5 млрд. По
мнению регулятора, активному привлечению средств
физических лиц способствовали высокие темпы роста заработных плат и дальнейший рост частных переводов из-за рубежа. Кроме того, приток средств на
гривневые депозиты был вызван сохранением значительной разницы в доходности с валютными депозитами на фоне практически неизменного курса национальной валюты к доллару США, считают в
Нацбанке.
В то же время, остатки депозитов юридических лиц в
платежеспособных банках за минувший месяц сократились: по гривневым вкладам – на 5,6%, до 243,8 млрд
грн, по валютным (в долларовом эквиваленте) - на 1,3%,
до $5,1 млрд. НБУ объясняет такую динамику отчислением госкомпаниями средств в бюджет.
Таким образом, общий портфель гривневых депозитов в июне практически не изменился и остался на уровне 506,7 млрд грн, констатирует регулятор.
Он указывает, что кредитный портфель банков в нацвалюте в июне сократился на 1,4% – до 584,9 млрд грн
за счет уменьшения кредитов бизнесу на 1,8% – до
468,2 млрд грн, тогда как портфель кредитов физлицам
остался почти на уровне предыдущего месяца –
116,7 млрд грн.
НБУ отмечает, что сохранение конкуренции банков
за корпоративных клиентов обусловило незначительное повышение процентных ставок по депозитам бизнеса в национальной валюте - на 0,2 процентных пункта (п.п.), до 11,6% годовых. Стоимость гривневых
кредитов юридических лиц выросла на 0,1 п.п. – до
17,1% годовых, что отражало увеличение кредитного

спроса, в частности на оборотные цели предприятий,
считают в Нацбанке.
По его данным, стоимость гривневых вкладов населения фактически оставалась на уровне предыдущего месяца (10,8% годовых), учитывая устойчивый приток
средств населения. Зато ставки по кредитам физических
лиц выросли на 0,6% – до 31,8% годовых, что НБУ
связывает с повышением стандартов кредитования
крупными банками по ссудам более одного года. В то же
время, это компенсировалось снижением стоимости
краткосрочных займов.
Согласно статистике центробанка, ставки по валютным
кредитам населению в июне упали сразу на 2,5 п.п. – до
5,7% годовых, тогда как по валютным депозитам они
увеличились на 0,1 п.п. – до 2,3% годовых.

Годовая инфляция в Литве в июне составила
2,6%, в Латвии - 2,8%

Нулевая месячная инфляция зафиксирована в июне
в Литве, годовой показатель инфляции (июнь к июню)
составил 2,6%, сообщил литовский Департамент статистики.
«В июне по сравнению с маем изменение цен на потребительские товары и услуги было близко к нулю, поскольку повышение цен на некоторые товары и услуги
перевесило сокращение цен на другие товары и услуги», - говорится в сообщении департамента.
Наибольшее влияние на месячный показатель оказало падение цен на овощи, отопление, одежду и обувь, а
также на отпускные путевки и алкогольные напитки.
На годовой показатель наибольшее влияние оказало
повышение цен на горючее и смазочные материалы, на
твердое топливо, на услуги ресторанов и кафе, на
молочные продукты, яйца, табачные изделия, а с другой
стороны - снижение цен на отопление, фармацевтические товары и фрукты.
В соседней Латвии прирост потребительских цен в
июне по сравнению с маем составил 0,6%, по сравнению с июнем 2017 года - 2,8%, сообщило Центральное
статуправление страны.
По сравнению с маем товары в июне подорожали на
0,4%, услуги - на 1,1%, а по сравнению с июнем прошлого года товары стали дороже на 2,5%, услуги - на
3,3%.
Наибольшее влияние на изменение цен в Латвии в
июне по сравнению с маем оказало подорожание товаров и услуг, связанных с транспортом и жильем, отдыхом
и культурой, алкогольных напитков и табачных изделий,
а также снижение цен на одежду и обувь.
По сравнению с июнем 2017 года наибольшее влияние на уровень инфляции оказал рост цен на
транспортные услуги и товары, товары и услуги,
связанные с жильем, алкогольные напитки и табачные
изделия, на медицинские услуги.
Как сообщалось ранее, в Литве инфляция в 2017 году
составила 3,9%, среднегодовая - 3,7%, в Латвии - 2,2% и
2,9% соответственно.
Согласно апрельскому обзору МВФ, в этом году среднегодовая инфляция в Литве ожидается на уровне 2,2%,
равно как и в 2019 году, в Латвии - на уровне 3% и 2,5%
соответственно.
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Нулевая инфляция зафиксирована в
Молдавии в июне, с начала года цены
выросли на 0,8%

Нулевая инфляция зарегистрирована в Молдавии в
июне, сообщили в Национальном бюро статистики.
Это уже второй подряд месяц, когда индекс потребительских цен не меняется.
С начала 2018 года инфляция в республике осталась
(как и в мае) на уровне 0,8%, а годовое ее значение - с
июня 2017 года по июнь 2018 года - составило 3,2%. Тем
самым уровень инфляции в Молдавии оказался ниже
«инфляционного коридора» в размере 5% плюс-минус

1,5 процентного пункта, таргетируемого Национальным
банком Молдавии (НБМ).
Представитель бюро статистики сообщил, что в июне
цены на продукты питания снизились в среднем на 0,4%,
при этом непродовольственные товары подорожали на
0,1%, а услуги - на 0,5%. Удешевление продуктов питания вызвано сезонным фактором.
В июне 2017 года в Молдавии регистрировалась дефляция 0,4%, а годовая инфляция составила 7,3%.
На 2018 год НБМ ожидает инфляцию в пределах
3,3%.
При подготовке раздела «Новини»
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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