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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«17» липня 2018  м. Київ  № 496

Щодо анулювання ліцен-
зії на провадження про-
фесійної діяльності на 
фондовому ринку –депо-
зитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяль-
ності депозитарної уста-
нови ТОВ «КАПІТАЛ-
СТАНДАРТ»

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини 2 статті 7 Закону 
України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупи-
нення дії та анулювання ліцензії на окремі види про-
фесійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних 
паперів), затвердженого рішенням Національної комі-
сії 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

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльнос-
ті, а саме депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви серії АЕ № 263263 від 03.09.2013, видану на підставі 
рішення Комісії від 03.09.2013 №1750 ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛ-
СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
32510396; місцезнаходження: 49094, місто Дніпропе-
тровськ, вул. Набережна Перемоги, будинок 38), на під-
ставі заяви про анулювання ліцензії відповідно до під-
пункту 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 встановле-
ному порядку ТОВ «КАПІТАЛ-СТАНДАРТ», ПАТ «Націо-
нальний 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
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 17 липня 2018 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо проекту розпорядження Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження 
Переліку відомостей про стан індивідуального пенсійного рахунку 
застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті 
другого рівня системи пенсійного забезпечення, які є складовою персональної 
електронної облікової картки застрахованої особи, та Порядку обміну 
інформацією між Пенсійним фондом і адміністраторами недержавних 
пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного 
забезпечення»

прийнято рішення
із зауваженнями

2. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку на 2018 рік та Змін до Плану роботи Комітетів 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2018 рік

прийнято рішення

3. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку ведення 
реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, 
встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства» 
(для оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

4. Щодо схвалення проекту розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
на 2018 рік»

прийнято рішення

5. Про надання Гінзбургу О. Л. письмового погодження щодо набуття істотної 
участі у професійному учаснику фондового ринку ПрАТ «Українська міжбанків-
ська валютна біржа»

прийнято рішення

6. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності 
депозитарної установи ТОВ «КАПІТАЛ-СТАНДАРТ»

прийнято рішення

7. Про розгляд скарги Державного підприємства «Українська авіаційна 
транспортна компанія» від 21.05.2018 № 267 на постанову про накладення 
санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 03.05.2018 року 
№ 703-ЦД-1-Е

прийнято рішення

8. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Акціонерного товариства 
«АСВІО БАНК»

прийнято рішення

ІНФОРмАЦІйНІ ПОВІДОмЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 10.07.2018 №467, п. 2 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, із змінами та допо-
вненнями, відповідно до документів, наданих ліквіда-
тором ПрАТ «Рециклінг-Центр» Кізленко В. А., вул. Пи-
рогівський шлях, 94-А, м. Київ, 03026, код за ЄДРПОУ: 
32490946, на скасування реєстрації випуску акцій у 

зв`язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску 
акцій ПрАТ «Рециклінг-Центр». Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ВАТ «Грінко-Центр» від 
26.05.2010 року №248/1/10, видане Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку (дублікат видано 
13.04.2018 року Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку), анульовано – розпоряджен-
ня №186-КФ-С-А від 18 липня 2018 року. 

18.07.2018 р.

01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне ак-
ціонерне товариство «Страхова компанія «Залізничні шляхи» (далі – Това-
риство), код за ЄДРПОУ 22523595, місцезнаходження 36011, м. Полтава, 
вул. Шевченка, 3.

2) Дата, час та місце проведення загальних зборів: позачергові за-
гальні збори акціонерів Товариства відбудуться 20 серпня 2018 року 
о 12.00 год. за адресою - 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 3, кімна-
та 1.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: реєстрація акціонерів відбудеться 20 серпня 2018 року з 11.00 год. 
до 11.45 год.

4) Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: станом на 24 годину 14 серпня 2018 року.

5) Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: 
1.Обрати Лічильну комісію у наступному складі:
Лічильна комісія у складі однієї особи – Сазонової Ірини Віталіївни;
2. Припинення повноважень обраної Лічильної комісії з моменту завер-

шення позачергових загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: 
Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Губарькову Наталію Лео-

нідівну; 
Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Гланц Анжеліку 

Вікторівну..
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів: трива-

лість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 
2 хвилин, голосування з усіх питань порядку денного проводити з викорис-
танням бюлетенів для голосування та по деяких питаннях буде застосова-
но кумулятивне голосування..

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління 
Товариства та обрання складу Правління Товариства.

Проект рішення: 
1. Припинити повноваження членів Правління Товариства у складі: 
Голова Правління – Матковська Вікторія Володимирівна;
Член Правління – Буркова Лідія Антонівна;
Член Правління – Гланц Анжеліка Вікторівна.
2. Обрати Правління Товариства у наступному складі:
Голова Правління – Буркова Лідія Антонівна;
Член Правління – Хоменко Тетяна Володимирівна;
Член Правління – Гланц Анжеліка Вікторівна.
5. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 

членами Правління Товариства та обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з членами Правління Товари-
ства.

Проект рішення: 
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 

членами Правління Товариства та уповноважити новообрану Голову На-
глядової ради на підписання цивільно-правових договорів з кожним чле-
ном Правління Товариства.

6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 
Наглядової ради Товариства та обрання складу Наглядової ради Товари-
ства.

Проект рішення: 
1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Това-

риства у складі: 
Голова Наглядової ради – Мамай Ігорь Валентинович;
Член Наглядової ради – Овчаренко Ганна Вікторівна;
Член Наглядової ради – Губарькова Наталія Леонідівна.
2. Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:
Голова Наглядової ради – Матковська Вікторія Володимирівна;
Член Наглядової ради – Мамай Ігорь Валентинович;
Член Наглядової ради – Губарькова Наталія Леонідівна.
7. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 

членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
ради Товариства.

Проект рішення: 
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 

членами Наглядової ради Товариства та уповноважити новообрану Голову 

Правління на підписання цивільно-правових договорів з кожним членом 
Наглядової ради Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 
http:// www.zsh.com.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, я якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства 
(36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 3, кімната 2) у робочі дні з понеділка по 
п’ятницю з 09 год. 00 хв до 18 год. 00 хв. , а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення з 09 год. 00 хв. до 11 год 45 хв. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: на-
чальник департаменту юридичного забезпечення Губарькова Наталія Лео-
нідівна. Телефони для довідок: (0532) 50-02-03; 56-92-98;

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону 
України «Про акціонерні товариства» мають можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного За-
гальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових 
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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

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

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих пи-
тань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціоне-
рами питань або проектів рішень.

Для участі у зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу, а 
представникам осіб – довіреність на право участі та голосування на збо-
рах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах (на-
далі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом 
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 
може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юри-
дичної 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. Під час голосування на Загальних зборах представник пови-
нен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на 
свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування 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 пред-
ставника.

Наглядова рада ПрАТ «Страхова компанія 
«Залізничні шляхи»

ПОВІДОмЛЕННЯ
про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОмПАНІЯ «ЗАЛІЗНИчНІ ШЛЯХИ»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Чернігівський завод «Металіст»

2. Код за ЄДРПОУ: 02972523
3. Місцезнаходження: 14017, м. Чернігів, вул. Промислова, буд.7
4. Міжміський код, телефон та факс: (04622) 4-40-60 (04622) 4-40-60
5. Електронна поштова адреса: metalіst@athost.іnfo
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: metalіst.athost.іnfo
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЧЗ «Металіст» 16.07.2018 переобра-

но на новий термін директора Ільїна Михайла Анатолійовича у зв'язку із 
закінченням терміну дії повноважень згідно зі Статутом, термін повнова-
жень подовжено по 31.08.2018 включно. Особа акціями емітента не воло-
діє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згоди 
на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які особа обій-
мала протягом останніх 5 років: з 01.06.2010 виконуючий обов’язки дирек-
тора ПАТ «ЧЗ «Металіст», з 15.07.2014 директор ПАТ «ЧЗ «Металіст», з 
15.07.2016 директор ПрАТ «ЧЗ «Металіст».

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

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

2. Директор Ільїн михайло Анатолійович (підпис) М.П. 18.07.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«чЕРНІГІВСьКИй ЗАВОД «мЕТАЛІСТ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕТОВАРИ-

СТВО «КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР»
2.Код за ЄДРПОУ 00292238
3.Місцезнаходження 87040,с.Кальчик,Нікольського р-у, 

Донецької обл
4.Міжміський код,тел. (06246)2-41-70
5.Електронна поштова 
адреса 

karier_kalchik@ykr.net 

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

kalchik-karier.com

7.Вид особливої інформації відомості про зміну складу посадо-
вих осіб Емітента

II Текст повідомлення
1. Рішенням позачергових зборів акціонерів від 16.07.2018р обрано чле-

ном ревізійної комісії Доброхотову Вікторію Валентинівну з 16.07.2018р без-
строково. Паспортні данні відсутні,так як особа не надала згоду на розкриття 
персональних данних.Доброхотова В.В. не володіє акціями ПрАТ»Кальчицький 
кар’єр». Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. 
Інша посада –заступник головного бухгалтера ПБП»Азовінтекс»

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

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

2.Голова правління _______________________О.Л.Булава
16.07.2018р

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАЛьчИЦьКИй КАР’ЄР»

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

тю) емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОБОД»;2.Код за ЄДРПОУ: 13933348

3.Місцезнаходження: 39611, Полтавська обл., м.Кременчук, проїзд 
Ярославський, 8

4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 77-77-30
5.Електронна поштова адреса: viobod@ukr.net
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.obod.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Обод» (протокол № 14/2018 від 
17.07.18.) 

- звільнений з посади Директора Лавецький Микола Васильович, пас-
порт КН 487422 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
28.10.97. у зв’язку з переведенням його на посаду Голови Правління-
генерального директора ПрАТ «КрКЗ ». На посаді перебував з 02.09.14. 
по 17.07.18. Акціями Товариства не володіє. 

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Обод» (протокол № 15/2018 від 
17.07.18.) - призначений на посаду виконуючого обов’язки Директора 
ПрАТ «Обод» Кулинич Олександр Володимирович з 18.07.18. строком на 
6 місяці, до 18.01.19., паспорт КН 229012 Кременчуцьким РВ УМВС 
України в Полтавській обл. 02.10.96. Протягом останніх 5 років займав на-
ступні посади:з 13.03.08. - головний інженер ПрАТ « Обод ». 

Акціями Товариства не володіє.
Всі посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корис-

ливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не 
мають.

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 Директор _______ Лавецький М.В.
( підпис ) М.П. ( ініціали та прізвище керівника ) 18.07.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.  
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛьНО-
УКРАїНСьКЕ ВИРОБНИчО-КОмПЛЕКТОВОчНЕ 
ПІДПРИЄмСТВО «АТОмПРОмКОмПЛЕКС». 2. Код 
за ЄДРПОУ: 14308150. 3. Місцезнаходження: 08322, Київська обл., 
Бориспiльський р-н, с. Пролiски, вул. Промислова, 9. 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс: /044/ 593-37-20, 593-37-23. 5. Електронна 
поштова адреса: at73@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: 14308150.infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст 
повідомлення. Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв 
рiшення про змiну складу посадових осiб: Директор. Дата прийняття 
рiшення – 17.07.2018. Змiст такого рiшення iз зазначенням пiдстав: 
Звільнення головного бухгалтера за власним бажанням та при-
значення нової особи на цю посаду. Звільнено з 17.07.2018 – Го-
ловний бухгалтер Тригуб Володимир миколайович, на підставі 
ст 38 КЗпП України. Не надав згоди на розкриття паспортних даних, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 14.04.2016. При-
значено з 18.07.2018 - Головний бухгалтер Романенко Валентина 
Іванівна. Не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета 
акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, на який 
призначено (обрано) особу – безстроково. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Продагроальянс» - головний бухгалтер, Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Глобал Груп СА» - головний бухгалтер, 
ПрАТ «ЦУВКП «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» -заступник головного бух-
галтера. III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Найменування по-
сади: Директор Воробей Олександр Петрович. 18.07.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29
4. Міжміський код, телефон 
та факс

+38 044 205 45 55 -

5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для роз-
криття інформації

https://www.ukrsotsbank.com/sp_reginfo/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким на-
лежить: 10 і більше відсотків простих акцій 
акціонерного товариства (крім публічного ак-
ціонерного товариства); 5 і більше відсотків 
простих акцій публічного акціонерного това-
риства

II. Текст повідомлення
17.07.2018 р. ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» повiдомив про 

завершення виконання процедур, пов'язаних з обов'язковим продажем 
простих та привiлейованих акцiй ПАТ «УКРСОЦБАНК» акцiонерами на ви-
могу особи, яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, 
вiдповiдно до статтi 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства», 
внаслiдок чого збiльшилась частка акцiонера АВН HOLDINGS S.A. (Ей-Бi-
Ейч Холдiнгс С.А.), мiсцезнаходження якого: бульвар дю Прiнс Анрi, б. 3, 
м. Люксембург L-1724, що створений вiдповiдно до законодавства Вели-
кого Герцогства Люксембург, Код: В 151018.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй становить 
100 % (до змiни 99.9104 %).

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 Iван Свiтек
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.07.2018
(дата)

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

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ОДЕСьКИй м’ЯСОКОмБІНАТ»; Іденти-
фікаційний код за ЄДРПОУ: 30001967; Місцезнаходження: 65013, м. Одеса, 
вул. Чорноморського Козацтва буд. 80; Міський код, телефон та факс:  
(048) 7341952, відсутній; Електронна поштова адреса: info@odmeat.pat.ua; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації - www.odmeat.pat.ua; Вид особливої ін-
формації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів.

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ОДЕСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (надалі – ПрАТ «ОМК») вiд 18.07.2018р., 
прийнято рiшення, про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «ОМК» 
значних правочинiв, якi можуть вчинятись ПрАТ «ОМК» протягом не бiльш як 
одного року з дати прийняття такого рiшення, в тому числi правочини, пов’язанi 
з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних 
договорiв, договорiв про надання або отримання фiнансових позик, кредитних 
договорів, договорів надання у заставу рухомого та нерухомого майна 
ПрАТ «ОМК» (а саме обладнання), договорiв придбання та вiдчуження облад-
нання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого 
майна ПрАТ «ОМК», договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму 
(оренди) автотранспортних засобiв, договорiв вiдступлення права вимоги, 
договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, готової продукції, 
робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, договорiв 
про внесення змiн та доповнень до цих договорiв. Гранична сукупна вартiсть 
правочинiв - не бiльш нiж 3 140 040,00 € (евро) або 96391,64 тис.грн. (курс НБУ 
на 18.07.2018р. 1 евро – 30,697584 грн.). Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить – 8657,1 тис.грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi становить – 1113,44%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй – 13400 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах – 13400 штук. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 13400 штук. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 штук. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi 
законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. Голова правління ___ О.П. Кресюн 

  м.п.               18.07.2018р.

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

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

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

ТОВАРИСТВО «БЕРИСЛАВСьКИй мАШИНОБУДІВНИй 
ЗАВОД» 2. Код за ЄДРПОУ: 00211004 3. Місцезнаходження : 74300  
Херсонська область, м.Берислав, вул. Введенська, 73 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: (05546)7-49-38; (05546)7-54-83 5. Електронна поштова адреса: 
bermashzavod@gmail.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.bmz.com.ua 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про зміни в складі посадових осіб прийнято Наглядовою радою 

Приватного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний за-
вод» від 17.07.2018 року, Протокол № 8. 

Посадова особа Дрижак Віктор Васильович, яка займає посаду Голови 
правління Товариства, звільняється з 23 липня 2018 року. Звільнення по-
садової особи виконано на підставі заяви посадової особи на звільнення 
за власним бажанням та у відповідності з частиною першою статті 61 За-
кону України «Про акціонерні товариства», пп.9.2.2.7. Статуту Приватного 
акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод», та  
п. 8.1. і п. 8.2. Положення про Правління Приватного акціонерного товари-
ства «Бериславський машинобудівний завод». Володiє часткою в статутно-
му капіталі емітента: 0 %. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0,0 грн. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2018 р. по 23.07.2018 р.

Посадова особа Богданова Світлана Анатоліївна, яка займає посаду 
члена правління Товариства, звільняється з 23 липня 2018 року. Рішення 

про звільнення з посади прийнято Наглядовою радою Публічного акціонер-
ного товариства «Бериславський машинобудівний завод» від 17.07.2018 
року, Протокол № 8. Звільнення посадової особи виконано на підставі зая-
ви посадової особи на звільнення за власним бажанням та у відповідності 
з частиною першою статті 61 Закону України «Про акціонерні товариства», 
пп.9.2.2.7. Статуту Приватного акціонерного товариства «Бериславський 
машинобудівний завод», та п. 8.1. і п. 8.2. Положення про Правління При-
ватного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод. 
Володiє часткою в статутному капіталі емітента: 0 %. Володiє пакетом ак-
цій емітента у розмірі: 0,0 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 0 акцій. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
05.04.2018 р. по 23.07.2018 р. Замість звільненої особи на посаду члена 
правління нікого не призначено. 

Посадова особа Бабаков Сергій Олександрович, обрана на посаду Го-
лови правління Товариства. Строк, на який призначено особу: з 24.07.2018 
року до закінчення повноважень складу Правління, обраного на засіданні 
Наглядової ради 05.04.2018 року. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: заступник Голови правління з якості та по роботі з спо-
живачами ПрАТ «БМЗ» (ПАТ «БМЗ»), головний інженер, член правління 
Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емітента: 0 %. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі: 0,0 грн. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 0 акцій. 

Звільнені та призначені посадови особи непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немають. Інформація про паспортні дані від-
сутня оскільки посадови особи не надали згоди на її розкриття.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Голова правління Дрижак В.В. 18.07.2018 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №136, 19 липня 2018 р. 
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ІНФОРмАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ
22 серпня 2018 року на ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» 

відбудеться аукціон з продажу цінних паперів, на які звернено  
стягнення:
Дата та час проведення аукціону: 22.08.2018р., початок об 11 год. 

00 хв. 
Вид/тип/різновид/найменування 
цінного паперу:

акції прості іменні

Форма випуску та існування цінного 
паперу:

бездокументарні

Повне найменування емітента цінних 
паперів:

Публічне акціонерне товариства 
"ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ"

Ідентифікаційний код емітента за 
ЄДРПОУ:

0,50 грн.

Номінальна вартість одного цінного 
паперу:

UA4000094577

Міжнародний ідентифікаційний 
номер ЦП:

00158741

Кількість цінних паперів, на які 
звернено стягнення:

1 303 000 шт.

Початкова ціна лота: 6 241 386,00 грн.
Гарантійний внесок для участі в 
аукціоні:

1 248 277,20 грн.

Реквізити рахунку для сплати 
гарантійного внеску:

Поточний рахунок ПАТ «ФОНДО-
ВА БІРЖА ПФТС» 
№26003000022446 у Філії 
АТ «Укрексімбанк» м. Києва, 
МФО 322313, ЄДРПОУ 21672206 

Кінцевий термін сплати гарантійного 
внеску:

До 15 години 00 хвилин робочого 
дня, що передує дню проведення 
аукціону.
Потенційний покупець, 
гарантійний внесок від якого не 
надійшов на відповідний 
рахунок ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА 
ПФТС» до 15 години 00 хвилин 
робочого дня, що передує дню 
аукціону, не допускається до 
участі в аукціоні.

Кінцевий термін реєстрації учасників 
аукціону (кінцевий термін подання 
заявки на придбання цінних паперів 
на аукціоні):

До 15 години 00 хвилин робочого 
дня, що передує дню проведення 
аукціону.

Порядок та строки розрахунку за при-
дбані на аукціоні цінні папери, 
реквізити рахунку для сплати коштів 
за такі цінні папери:

Протягом 3 (трьох) робочих днів 
з дати укладання біржового 
контракту за результатами 
аукціону переможець аукціону 
сплачує
на поточний рахунок 
ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» 
№26003000022446 у Філії 
АТ «Укрексімбанк» м. Києва, 
МФО 322313, ЄДРПОУ 21672206,
вартість придбаних цінних 
паперів, біржовий збір у розмірі 
1 (одного) відсотка від вартості 
придбаних цінних паперів, на 
які звернено стягнення, з 
урахуванням суми гарантійного 
внеску, сплаченого переможцем 
аукціону за участь у торгах 
щодо цінних паперів, 
зазначених у біржовому 
контракті.

Поставка цінних паперів, на які 
звернено стягнення:

Поставка цінних паперів, на які 
звернено стягнення, 
здійснюється після повного 
розрахунку за їх придбання 
переможцем аукціону відповідно 
до укладеного між продавцем та 
переможцем аукціону біржового 
контракту у порядку, 
встановленому законодавством 
про депозитарну систему 
України.

З документами стосовно аукціона можна ознайомитися, звернув-
шись в Операційне управління ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за те-
лефоном: +38 044 2775005, +38 044 2775000, e-mail: asts@pfts.ua, 
www.pfts.ua.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОПЕТРОВСьКА 
АВТОБАЗА №5"

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

0567904191 д/н

5. Електронна поштова 
адреса

m.danilov@avtek.ua

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

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

7. Вид особливої 
інформації

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

II. Текст повідомлення
13.07.2018 року ПрАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» 

(надалi – емiтент) отримало Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, 
складений Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний 
депозитарiй України» станом на 09.07.2018 року, вих.№163211зв вiд 
12.07.2018 року, на пiдставi якого емiтенту стало вiдомо про змiну 
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй 
емiтента, а саме:

Частка акцiонера-фiзичної особи в статутному капiталi емiтента до 
змiни розмiру пакета акцiй становила – 24.1744 % в загальнiй кiлькостi 
акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, що дорiвнювало – 16 076 
штук голосуючих акцiй;

частка акцiонера-фiзичної особи в статутному капiталi емiтента пiсля 
змiни розмiру пакета акцiй становить – 0 % в загальнiй кiлькостi акцiй та в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, що дорiвнює – 0 штук голосуючих 
акцiй.

13.07.2018 року ПрАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» 
(надалi – емiтент) отримало Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, 
складений Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний 
депозитарiй України» станом на 09.07.2018 року, вих.№163211зв вiд 
12.07.2018 року, на пiдставi якого емiтенту стало вiдомо про змiну 
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй 
емiтента, а саме:

Частка акцiонера-фiзичної особи в статутному капiталi емiтента до 
змiни розмiру пакета акцiй становила – 24.1820 % в загальнiй кiлькостi акцiй 
та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, що дорiвнювало – 16 081 штук 
голосуючих акцiй;

частка акцiонера-фiзичної особи в статутному капiталi емiтента пiсля змiни 
розмiру пакета акцiй становить – 0 % в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй, що дорiвнює – 0 штук голосуючих акцiй.

13.07.2018 року ПрАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» 
(надалi – емiтент) отримало Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, 
складений ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 09.07.2018 
року, вих.№163211зв вiд 12.07.2018 року, на пiдставi якого емiтенту стало 
вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв про-
стих акцiй емiтента, а саме:

Частка акцiонера - ТОВ «ПЕРЕДМIСТЯ-IНВЕСТ» (мiсцезнаходження 
юридичної особи: 03134; м.Київ, вул.Пшенична буд.9) в статутному 
капiталi емiтента до змiни розмiру пакета акцiй становила – 0 % в загальнiй 
кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, що дорiвнювало – 
0 штук голосуючих акцiй;

пiсля змiни розмiру пакета акцiй, частка акцiонера - ТОВ «ПЕРЕДМIСТЯ-
IНВЕСТ» в статутному капiталi емiтента становить – 48.1338% в загальнiй 
кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, що дорiвнює –  
32 157 штук голосуючих акцiй.

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

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

2. Найменування посади Шевченко Яна Павлiвна
в.о.Генерального директора (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.07.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Кременчуцький колiсний завод»
2.Код за ЄДРПОУ: 00231610
3.Місцезнаходження: 39611, Полтавська обл., м.Кременчук, проїзд 

Ярославський, 8
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 76-42-23, 76-41-10
5.Електронна поштова адреса: krkz@wheels.com.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.krkz.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» (про-
токол № 15/2018 від 17.07.18.) звільнений з посади відповідно п.8 ст.36 
КЗпП України:

- Голова Правління-генеральний директор Бузина Станіслав Васильо-
вич, паспорт КН 751479 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтав-
ській обл. 21.10.98. На посаді перебував з 09.01.16. по 17.07.18. Розмір 
пакета акцій ПрАТ «КрКЗ» - 3 акції на загальну суму 19,50 грн., що стано-

вить 0,000034% в статутному капіталі емітента.
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» (про-

токол № 16/2018 від 17.07.18.) призначений на посаду:
- Голова Правління-генеральний директор ПрАТ «КрКЗ» Лавецький Ми-

кола Васильович з 18.07.18. строком на 1 рік до 18.07.19., паспорт КН 
487422 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
28.10.97.

Протягом останніх 5 років займав наступні посади:
- заступник генерального директора ПАТ «КрКЗ» з постачання з 11.01.12. 

по 30.09.13.; 
- заступник генерального директора ПАТ «КрКЗ» з постачання-

начальник ВКтаМТП з 01.10.13. по 01.09.14.;
- директор ПрАТ «Обод» з 02.09.14. по 17.07.18.;
- Голова Правління-генеральний директор ПрАТ «КрКЗ» з 18.07.18.
Акціями Товариства не володіє. Всі посадові особи непогашеної суди-

мості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері госпо-
дарської, службової діяльності, не мають.

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

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

2. Найменування посади Голова Правління- генеральний директор 
________ Бузина С.В.

( підпис ) М.П ( ініціали та прізвище керівника ) 18.07.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕмЕНчУЦьКИй КОЛIСНИй ЗАВОД»

ПОВІДОмЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАчЕРГОВИХ 
ЗАГАЛьНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯВІР»
(ЄДРПОУ 00274861, місцезнаходження 81070, Львівська обл., 

Яворівський р-н, с. Івано-Франкове, вул. Львівська, 55)
Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

ПАТ «Явір» (надалі Товариство), які відбудуться 24 серпня 2018 року, о 
10 год.00 хв. за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 99 (актовий зал ). 
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених осіб для участі в Загальних збо-
рах акціонерів проводиться з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцем про-
ведення зборів 24 серпня 2018 року. Право участі у Загальних зборах акціо-
нерів, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі 
(переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 20 серпня 2018 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та 
прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови 
та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Затвердження по-
рядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства. 4. Звіт Ди-
ректора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2016, 2017 роках та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. 5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016, 2017 ро-
ках та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Звіт Ревізійної 
комісії Товариства за 2016, 2017 роки, прийняття рішення за наслідками 
його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016, 2017 
роки. 7. Затвердження річних звітів Товариства за 2016, 2017 роки. 8. Про 
порядок розподілу прибутку Товариства, отриманого за результатами ді-
яльності Товариства у 2016, 2017 роках. 9. Прийняття рішення про зміну 
типу та найменування Товариства. 10. Про внесення змін до Статуту Това-
риства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноваження особи на 
підписання нової редакції Статуту Товариства. 11. Про здійснення дій з 
державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 12. Про внесення 
змін до положень (шляхом викладення їх в новій редакції) про Загальні 
збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) та 
інших внутрішніх документів Товариства. 13. Прийняття рішення про при-
пинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.  
14. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.  15. Затвер-
дження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з Головою та 
членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з Головою та членами Наглядової ради. 16. Прийняття рі-
шення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства 
та обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 17. Затвердження умов 
договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії 
Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
з членами Ревізійної комісії Товариства. 18. Прийняття рішення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис.грн.)

Найменування показника Період (на 31.12 звітного 
періоду ) 

2017 2016  2015
Усього активів 4646 4141 3377

Основні засоби (за залишковою вартістю) 3006 2658 2082
Запаси 784 721 625
Сумарна дебіторська заборгованість 645 621 478
Гроші та їх еквіваленти 133 67 80
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

842 740 538

Власний капітал 3800 3362 2469
Зареєстрований ( пайовий/статутний) 
капітал 

100 100 100

Довгострокові зобов'язання і забезпечення - - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 846 779 843
Чистий фінансовий результат : прибуток 
(збиток) 

102 202 196

Середньорічна кількість акцій (шт.) 57000 57000 57000
Чистий прибуток збиток на одну 
акцію 

1.79 3.54 3.44

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів (для пред-

ставників акціонерів), оформлену відповідно до чинного законодавства. 
Акціонери мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами та 

документами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів за адресою: 
81070, Львівська обл., Яворівський р-н, с. Івано-Франкове, вул. Львівська, 55, 
(кабінет директора), у робочі дні: понеділок-п’ятниця з 9-00 до 15-00 год., 
перерва з 12-00 до 12-30 год., та в день проведення загальних зборів, у 
місці їх проведення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань порядку денного: http://yavir-mebli.com.ua/

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:
На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 

проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого 
ПАТ  «НДУ» станом на 01.07.2018 р. загальна кількість акцій – 57 000 шт., 
голосуючих – 43 756 шт. 

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до 
порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до скла-
ду 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. Пропозиція до порядку денного пода-
ється в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціоне-
ра, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення. 

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства 
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосуван-
ня.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – П’яніков Василь Георгійович, телефон: 0 67 47-501-47
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента I. Загальні 
відомості 1.Повне найменування емітента ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПОДIЛьСьКI ТОВТРИ» 2. Код за ЄДРПОУ 
037711233. Місцезнаходження:32326, Хмельницька обл., Кам»янець-
Подiльський р-н., с.Вербка, вул. Заводська, 14. Міжміський код, телефон та 
факс (03849) 9-12-26 (03849) 9-12-265. Електронна поштова адреса lawyer-1@
gdp.dp.ua6. Адреса торінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації http://www.ptovtry.pat.ua 7. Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента II. Текст 
повідомлення: Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
17.07.2018 р. було прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядо-
вої ради Товариства-представника акцiонера компанiї «ВЕЛДСПАР ХОЛДИНГЗ 
ЛIМIТЕД» (VELDSPAR HOLDINGS LIMITED) Iванова А.В. у зв»язку з закiнченням 
строку дiї повноважень. У зв'язку iз припиненням повноважень посадової осо-
би, як члена Наглядової ради, припинено повноваження, як Голови Наглядової 
ради. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства 
з 25.04.2017 р. (на посадi Голови Наглядової ради Товариства - з 25.04.2017 р.). 
Рiшеннямпозачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 17.07.2018 р. 
було прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Това-
риства - представника акцiонера - ТОВ виробнича компанiя «ГIРНИЧОДОБУВНА 
ПРОМИСЛОВIСТЬ» Шевченка М. Т., у зв»язку з закiнченням строку дiї повно-
важень. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства 
з 25.04.2017 р. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
17.07.2018 р. було прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядо-
вої ради Товариства-незалежного директора Скрипниченко Т.Г. у зв»язку з 
закiнченням строку дiї повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних осо-
бою не надано. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi 
члена Наглядової ради Товариства з 25.04.2017 р. Рiшенням позачергових за-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства 17.07.2018 р. було прийнято рiшення при-
пинити повноваження члена Наглядової ради Товариства- представника 
акцiонера компанiї «ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД» (VIRCOTA HOLDINGS 
LIMITED) Шмигiна Є. О., у зв»язку з закiнченням строку дiї повноважень. Згоди 
на розкриття паспортних даних особою не надано. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. По-
садова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з 
25.04.2017 р. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
17.07.2018 р. було прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядо-
вої ради-незалежного директора Товариства Голiкова Д. Д.,у зв»язку з 
закiнченням строку дiї повноважень.Згоди на розкриття паспортних даних осо-
бою не надано. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi 
члена Наглядової ради Товариства з 25.04.2017 р. Рiшенням позачергових за-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства 17.07.2018 р. прийнято рiшення обрати 
членом Наглядової ради Товариства Iванова А. В., представника акцiонера 
компанiї «ВЕЛДСПАР ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД» (VELDSPAR HOLDINGS LIMITED). 
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Строк повноважень: 
до рiчних загальних зборiв. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти 
рокiв працював у ПАТ «Днiпровський металургiйний комбiнат» - помiчником ге-
нерального директора з корпоративно-соцiальних питань, у ТОВ «Регiон» - за-
ступником директора з правових питань та корпоративних прав; посадова осо-
ба обiймає посаду заступника виконавчого директора Корпорацiя «Iндустрiальна 
спiлка Донбасу»; загальний стаж роботи – 20 рокiв. Рiшенням позачергових за-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства 17.07.2018 р. було прийнято рiшення об-
рати членом Наглядової ради Товариства - незалежним директором Скрипни-
ченко Т.Г. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Строк 
повноважень: до рiчних загальних зборiв. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 
п’яти рокiв працювала у ТОВ «Регiон» - начальником вiддiлу контролю 
закупiвельної дiяльностi; посадова особа обiймає посаду головного спецiалiста 
з контролю закупiвельної дiяльностi ТОВ «Астрелла Кепiтал» ; загальний стаж 
роботи – 42 роки. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
17.07.2018 р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товари-
ства Шмигiна Є. О.- представника акцiонера компанiї «ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ 
ЛIМIТЕД» (VIRCOTA HOLDINGS LIMITED). Згоди на розкриття паспортних да-
них особою не надано. Строк повноважень: до рiчних загальних зборiв. Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Протягом останнiх п’яти рокiв працював у ТОВ «Регiон» - директо-
ром, першим заступником директора – заступник директора з фiнансiв та 
економiки; посадова особа обiймає посаду директора «Астрелла Кепiтал»; за-
гальний стаж роботи – 24 роки. Рiшенням позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства 17.07.2018 р. було прийнято рiшення обрати членом На-
глядової ради Товариства– незалежним директором Голiкова Д.Д. Згоди на роз-
криття паспортних даних особою не надано. Строк повноважень: до рiчних за-
гальних зборiв. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв працював 
у ТОВ «Регiон» - начальником юридичного вiддiлу; посадова особа обiймає по-
саду директора ТОВ «Регiон» ; загальний стаж роботи – 12 рокiв. Рiшенням 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства 17.07.2018 р. було прийнято 
рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Шевченко М.Т, представ-
ника акцiонера - ТОВ виробнича компанiя «ГIРНИЧОДОБУВНА 
ПРОМИСЛОВIСТЬ». Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 
Строк повноважень: до рiчних загальних зборiв. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
останнiх п’яти рокiв працював у ТОВ ВК «Гiрничодобувна промисловiсть» - 
фiнансовим директором; посадова особа обiймає посаду фiнансового директо-
ра ТОВ ВК «Гiрничодобувна промисловiсть» ; загальний стаж роботи – 17рокiв. 
Рiшенням Наглядової ради вiд 17.07.2018 року (протокол №17-07/2018 р.) було 
прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради Товариства Шевченка М.Т, 
представника акцiонера - ТОВ виробнича компанiя «ГIРНИЧОДОБУВНА 
ПРОМИСЛОВIСТЬ». Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 
Строк повноважень: до рiчних загальних зборiв. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
останнiх п’яти рокiв працював у ТОВ ВК «Гiрничодобувна промисловiсть» - 
фiнансовим директором; посадова особа обiймає посаду фiнансового директо-
ра ТОВ ВК «Гiрничодобувна промисловiсть» ; загальний стаж роботи – 17 рокiв. 
III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством. 2. Генеральний директор Воробйов О.С.

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ФIРМА «АВIАIНВЕСТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 21631911
3. Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Волинська, 65
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3905129, 2499585
5. Електронна поштова адреса: firma_aviainvest@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації
http://f_aviainvest.informs.net.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення

17.07.2018 р. звiльнено з посади за сумiсництвом Головного бухгал-
тера Мормоль Олену Володимирiвну за угодою сторiн згiдно з наказом 
№26-К вiд 17.07.2018 р. Головний бухгалтер перебувала на посадi 1 
мiсяць. Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не 
володiє. Основне мiсце роботи - Державна установа «Нацiональний 

науково-дослiдний iнститут промислової безпеки та охорони працi» на 
посадi: заступник начальника вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi. 
Освiта: повна вища, Державний вищий навчальний заклад «Українська 
академiя банкiвської справи Нацiонального банку України». Загальний 
трудовий стаж 7 рокiв 3 мiсяцi. 

17.07.2018 р. призначено на посаду Головного бухгалтера Гарник 
Олену Олексiївну за сумiсництвом згiдно з наказом №27-К вiд 
17.07.2018 р. з випробувальним термiном три мiсяцi строком до пере-
обрання. Посадова особа приступає до роботи з 18.07.2018. Посадо-
ва особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Попе-
реднє мiсце роботи - головний бухгалтер ТОВ «УКРКОНСАЛТБУД», 
заступник головного бухгалтера КП «Киевпастранс». Основне мiсце 
роботи - ВГО «Асоцiацiя спiвпрацi з ОДВ та МСУ». Освiта: повна вища. 
Загальний трудовий стаж 10 рокiв 5 мiсяцiв. Фiзичні особи не надали 
згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадові особи не мають. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Голова правлiння Яцина Павло Васильович, 
18.07.2018 р.

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФIРмА «АВIАIНВЕСТ»
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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОмПАНIЯ "КРЕмIНь"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

24559002

3. Місцезнаходження емітента 01021 м.Київ вулиця Iнститутська, буд. 
19Б, кiмната 33

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(044) 253-61-64 (044) 253-61-64

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

kremen@kremen.com.ua

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

http://kremen.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв акцiй 
яким належить 5 і більше відсотків 
простих акцій публічного акціонерного 
товариства

2. Текст повідомлення
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власнос-

ті на акції в депозитарній системі або акціонером 16.07.2018 р. Частка 
акціо нера Приватне акцiонерне товариство «КУА «Альтера Ессет 
Менеджмент»(Закритий недиверсифiкований венчурний пайовий інвести-
ційний фонд «Альтера Перший»), Ідентифікаційний код з торговельного, 
судового або банківського реєстру 32856284-2330064, місцезнаходження 
м.Київ, пр-т Голосіївський, буд.70,оф.403 у загальній кількості акцій зміни-
лася з 18.713% до 10.000%, у тому числі частка у загальної кількості голо-
суючих акцій змінилася з 18.713% до 10.000%. Дата повідомлення емітен-
та особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній 
системі або акціонером 16.07.2018 р. Частка акціонера Приватне 
акцiонерне товариство «КУА «Альтера Ессет Менеджмент»(Закритий 
недиверсифiкований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Кремінь-
Інвест»), Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського 
реєстру 32856284-233106, місцезнаходження м.Київ, пр-т Голосіївський, 
буд.70 оф.403 у загальній кількості акцій змінилася з 18.695% до 18.374%, 
у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 
18.695% до 18.374%. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює 
облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 
16.07.2018 р. Частка акціонера ТОВ «Фінансова компанія «Спектр», Код за 
ЄДРПОУ 40398859, місцезнаходження м.Київ проспект Голосіївський,буд.70 
у загальній кількості акцій змінилася з 4.995% до 9.989%, у тому числі част-
ка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 4.995% до 9.989%.

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 _______________ Кузьмiнов Олег Васильович
   М.П.

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАНТЕЛЕймОНIВСьКИй ВОГНЕТРИВКИй ЗАВОД»
Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовір-
ність Інформації, що розкрита відповід-
но до вимог Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів. 

Директор Iзмайлов Олександр Валентинович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 17.07.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД»
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 84695, мiсто Горлiвка, вулиця Карла Маркса буди-

нок 2 

4. Код за ЄДРПОУ 00191787
5. Міжміський код та телефон, факс (06242)560215, (050)4719147 

(06242)560216
6. Електронна поштова адреса poz@wn.dn.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідом-
лення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії 17.07.2018

(дата)
2. Повідомлення опубліко-
вано у*

(номер та найменування 
офіційного друкованого 

видання)

(дата)

3. Повідомлення розміще-
но на сторінці в мережі Інтернет

(адреса 
сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 
припинено повнова-

ження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 

особи

Паспортні дані фізичної особи 
або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутно-
му капіталі емітента (у 

відсотках)

1 2 3 4 5 6
16.07.2018 звільнено Директор Iзмайлов Олександр Валентино-

вич
ВА 285734

18.03.1996 Краматорський МВ 
УМВС України в Донецький областi 

0

Зміст інформації:
Наглядовою радою ПАТ «Пантелеймонiвський вогнетривкий завод» Протокол вiд 16.07.2018 року були прийнятi рiшення: 
Звiльнити з 20.07.2018р з посади директора товариства Iзмайлова Олександра Валентиновича (паспорт ВА №285734, виданий Краматорським МВ 
УМВС України в Донецькiй областi, 18.03.1996р.), власника 0 простих iменних акцiй ПАТ «Пантелеймонiвський вогнетривкий завод», що складає 0% вiд 
Статутного капiталу Товариства. Вiдповiдно умовам контракту за згодою сторiн з 20.07.2018р. Посадова особа перебувала на посадi з 28.04.2015р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
16.07.2018 призначено Директор Шеремет Вадим Миколайович ВВ 634792

16.12.1998 Ц-Мiський РВ 
Горлiвського МВ УМВС України в 

Донецькiй областi

0.005

Зміст інформації:
Наглядовою радою ПАТ «Пантелеймонiвський вогнетривкий завод» Протокол вiд 16.07.2018 року були прийнятi рiшення: 
Призначити з 21.07.2018р. на посаду директора товариства Шеремета Вадима Миколайовича (паспорт ВВ 634792 виданий Ц-Мiським РВ Горлiвського 
МВ УМВС України в Донецькiй областi 16.12.1998р.), власника 42 простих iменних акцiй ПАТ «Пантелеймонiвський вогнетривкий завод», що складає 
0,005% вiд Статутного капiталу Товариства. У вiдповiдностi до Статуту ПАТ «ПВЗ» посадова особа призначена на 5 рокiв, протягом останнiх п’яти рокiв 
обiймала посаду начальника управлiння ремонтами i автотранспортом; начальника управлiння ремонтами i транспортом. Судова заборона займатися 
певними видами дiяльностi вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.



№136, 19 липня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

11

 Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛьКОНСТРУКЦІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 01413767
3. Місцезнаходження 87515 м. маріуполь вул. Євпаторійська, б.49
4. Міжміський код, телефон та факс 0629-41-01-86 0629-53-01-15
5. Електронна поштова адреса su-112@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет su112.com.ua
7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів
18.07.2018; Наглядовою радою ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУК-

ЦІЯ» (протокол №31) відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» 
та відповідно до рішення Загальних зборів Товариства (протокол №27 від 
27.04.17р.), якими надано попереднє схвалення значних правочинів період 
з 27.04.2018р. по 27.04.2019р, прийнято рішення про надання згоди Дирек-
тору ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» на вчинення від імені 
ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» з ТОВ «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІ-
РИНГ» (Генпідрядник) значного правочину, а саме Договору субпідряду на 

виконання робіт з монтажу металевих конструкцій, технологічного облад-
нання загальною сумою 30 480 000,00грн(у т.ч. ПДВ). Строк виконання ро-
біт за графіком к договору; 

Предмет правочину: є Договір субпідряду на виконання робіт з монтажу 
металевих конструкцій та обладнання по об’єкту «Реконструкція систем 
газоочистки агломашин №1-12(зона спікання) та реконструкція застарілих 
систем газоочистки агломашин №7-12 (зона охолодження) на ПрАТ «ММК 
ім. Ілліча» та строком дії договору з моменту підписання договору до 
31.12.2018р. ;

Ринкова вартість послуг визначена відповідно до законодавства:  
30480 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 35334 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості послуг до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності: 86,26252%;

Статутом ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» не визначені додат-
кові критерії для віднесення правочину до значного правочину, що не пе-
редбачені законодавством.

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

Директор Проценко В.І.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛьКОНСТРУКЦІЯ»

 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 наймену-
вання емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIК"

2. Код за ЄДРПОУ 05467033
3. Місцезнаходження 67550, Одеська обл., Лиманський район, 

селище мiського типу Новi Бiлярi, ОДЕСЬКО-
МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34

4. Міжміський код, 
телефон та факс

380487593488 380487593488

5. Електронна 
поштова 
адреса

kochkalova@ulf.com.ua

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

pik-cjsc.com.ua 

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до наказу Директора ПрАТ «ПIК» №7К вiд 17.07.2018 

року, прийнято рiшення звiльнити 17.07.2018 року з посади Головно-
го бухгалтера Петрову Ольгу Вiкторiвну, згiдно п. 1 ст. 36 КЗпП 
України, на пiдставi заяви працiвника. Згоди на оприлюдення пас-
портних даних особа не надала. Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На 
посадi Головного бухгалтера перебувала з 01.07.2016р. Замiсть 
звiльненої особи на посаду Головного бухгалтера ПрАТ «ПIК» нiкого 
не призначено.

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 ОЛЕКСЮК АНДРIАН IВАНОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище

керівника)
М.П. 17.07.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ПIК”

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“АКЦIОНЕРНИй КОмЕРЦIйНИй 

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Акцiонерний комерцiйний 
промислово-iнвестицiйний банк"

2. Код за ЄДРПОУ 00039002
3. Місцезнаходження 01001, м.Київ, 

провулок Шевченка, 12
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364 67 77
5. Електронна поштова адреса tatyana.solovenko@pib.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.pib.ua

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» та 

згiдно з наказом вiд 16.07.2018 №1321-к Члена Правлiння, Заступника Го-
лови Правлiння ПАТ «Промiнвестбанк» Чайникова Олександра Володими-
ровича звiльнено з роботи 16.07.2018 у звязку з закiнченням строку трудо-
вого договору, п.2 ст.36 КЗпП України. У складi Правлiння Чайников 
Олександр Володимирович перебував з 16.03.2009 по 16.07.2018 року. 
Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. До складу Правлiння замiсть звiльненого Чайникова Олек-
сандра Володимировича нiкого не призначено.

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 мороз Сергiй Анатолiйович
Директор Юридичного 
департаменту

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.07.17
(дата)
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Индекс ПФТС  
во вторник продолжил движение  

в «зеленой зоне»
Индекс фондовой площадки ПФТС во вторник по-

высился на 0,26% - до 497,8 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 172 млн грн, в 

том числе акциями 3,9 млн грн.
Сделки прошли с акциями «Центрэнерго» (+1,88%), 

«Укрнафты» (+1,85%), Райффайзен Банка Аваль 
(+0,38%), «Турбоатома» (+0,35%) и «Донбассэнерго» 
(+0,04%).

Номинальный индекс УБ в этот день повысился на 
0,65% - до 1602,79 пункта

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine 
во вторник к 16:15 кв повысился на 1,05% - до 428,09 
пункта при объеме торгов 1,09 млн злотых (7,8 млн 
грн).

В «индексной корзине» дорожали акции KSG Agro 
(+6,19%) и «Кернела» (+3,01%).

С отрицательной динамикой торговались акции аг-
рохолдинга ИМК (-1,22%), «Агротона» (-0,53%) и 
«Астарты» (-0,31%).

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

16.07.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 16.07.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 186 на
суму 80 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  80
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 15,76%.

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

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

2. Найменування посади: 
Виконуючий обов`язки Голови Правління 

Щиголев В.В.  
17.07.2018 р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "ВТБ БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 14359319
3. Місцезнаходження 01004 Київ бул. Т.Шевченка/

вул. Пушкiнська, 8/26
4. Міжміський код, телефон та факс 044 4986446 486-04-90
5. Електронна поштова адреса info@vtb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

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

7. Вид особливої інформації Про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою АТ «ВТБ БАНК» 17.07.2018 було прийнято рiшення 

про дострокове припинення повноважень заступника Голови Правлiння 
Холода Сергiя Володимировича у зв'язку з його звiльненням за власним 
бажанням 20 липня 2018 року.

Заступник Голови Правлiння Холод Сергiй Володимирович (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) не володiє акцiями АТ «ВТБ 
БАНК». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

На посадi заступника Голови Правлiння Холод Сергiй Володимирович 
перебував 4 роки i 5 мiсяцiв.

Замiсть особи, яка звiльняється, нiкого не призначено. Згiдно рiшення 
Наглядової ради АТ «ВТБ БАНК» кiлькiсний склад Правлiння зменшено до 
4 осiб.

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

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

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

М.П. 2018.07.18
(дата)

НОВИНИ
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НОВИНИ

минфин повысил ставку  
по 3-мес. ОВГЗ до 18%

Министерство финансов Украины вслед за Нацбан-
ком, повысившим с 13 июля учетную ставку с 17% до 
17,5%, увеличило ставки размещения облигаций вну-
треннего госзайма (ОВГЗ) на первичных аукционах на 
0,45-0,6 процентного пункта.

Как говорится в сообщении Минфина на его сайте, 
максимальная ставка по 3-мес. бумагам была повы-
шена с 17,4% до 18%, 6-мес. – с 17,3% до 17,8%,  
12-мес. – с 17,25% до 17,7% и 3-летним – с 16,15% до 
16,7%.

Это позволило удовлетворить почти все крупные 
заявки на покупку облигаций и привлечь 1,76 млрд 
грн. Основные продажи пришлись на самые «корот-
кие» 3-мес. и самые «длинные» 3-летние бумаги – со-
ответственно 1,305 млрд грн и 416,3 млн грн, тогда 
как спрос на 6-мес. и 12-мес. облигации был невелик.

Несколько покупателей по небольшим заявкам от  
1 до 10 млн грн просили более высокие ставки: 18,5% 
по 3-мес., 17,9% – по 6 –мес. и 17% – по 3-летним, од-
нако Минфин отказался их удовлетворить.

Кабмин запретил выплату бонусов и 
вознаграждений в госкомпаниях

Кабинет министров Украины на заседании в среду 
запретил выплату бонусов и вознаграждений в госу-
дарственных компаниях.

«Я предлагаю… запретить выплаты бонусов и воз-
награждений в государственных компаниях Украины. 
Я считаю, что зарплаты, премии должны быть достой-
ными… Но что касается жадности, чрезмерности, я 
такого поддержать не могу», - сказал премьер-министр 
Владимир Гройсман.

Он поручил Министерству экономического разви-
тия и торговля (МЭРТ) подготовить это решение, 
определив «потолок» дополнительных выплат. В свою 
очередь первый вице-премьер-министр - министр 
экономического развития и торговли Степан Кубив от-
метил, что МЭРТ подготовит это решение в течение 
трех дней.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж прису-
дил выплату «Газпромом» штрафа в размере  
$4,6 млрд. По итогам решений двух арбитражных спо-
ров на поставку и транзит газа «Газпром» обязан до-
платить НАК «Нафтогаз Украины» $2,56 млрд.

В конце мая набсовет «Нафтогаз Украины» решил 
премировать 41 сотрудника компании на общую сум-
му $46,3 млн, или 1% суммы штрафа, за вклад в по-
беду по итогам тяжбы с «Газпромом» в Стокгольмском 
арбитраже. Из этой суммы будет выплачен налог на 
доходы физических лиц и другие сборы на сумму свы-
ше $9 млн.

Такое решение наблюдательного совета «Нафтога-
за» вызвало большую критику со стороны оппозици-
онных фракций, которые потребовали его отмены. 
Премьер-министр Владимир Гройсман просил набсо-
вет НАК пересмотреть это решения, назвав его «пере-

гибом», однако, по имеющейся информации, получил 
отказ. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил СМИ, что 
прокуратура в рамках открытого уголовного дела так-
же проверит законность присуждения такой премии.

Инвесторы все более пессимистичны в 
оценке мировой экономики, не ждут 

ускорения роста - BAML
Инвесторы все менее оптимистично оценивают 

перспективы мировой экономики: впервые с начала 
2016 года явное большинство фондовых управляю-
щих, опрошенных Bank of America Merrill Lynch (BAML), 
не ожидает ускорения темпов глобального экономи-
ческого роста в следующие 12 месяцев.

Уверенность инвесторов в том, что мировая эконо-
мика продолжит расти, поддерживала рынки в про-
шлом году и в 2018 году, несмотря на опасения в от-
ношении торговых споров и геополитическую 
напряженность.

Опрос, проведенный BAML в период с 6 по 12 июля, 
показал, что торговые споры являются основным ис-
точником опасений для инвесторов: 60% респонден-
тов назвали вероятность торговой войны ключевым 
риском для рынков.

«Мы видим поворот на 180 градусов в настрое 
трейдеров по сравнению с началом этого года, когда 
фондовые рынки уверенно шли вверх», - отмечает 
Майкл Хартнетт, отвечающий в BAML за инвестицион-
ную стратегию.

Результаты опроса BAML показали, что инвесторы 
сокращают долю акций в своих портфелях, особенно 
бумаг компаний emerging markets, и перекладывают 
средства в облигации.

Среди других факторов, вызывающих серьезные 
опасения у фондовых управляющих - высокие уровни 
корпоративной задолженности и возможность того, 
что прибыли компаний близки к пиковым уровням.

Эксперты ожидают, что начавшийся сезон корпора-
тивной отчетности за минувший квартал будет силь-
ным. Однако некоторые полагают, что хорошие пока-
затели компаний уже заложены в котировки акций.

«Иногда пессимизм - это оптимизм, - говорит  
М.Хартнетт. - Если опасения в отношении торговой 
войны не найдут отражения в прибылях компаний, 
оптимизм трейдеров вырастет».

Инфляция в еврозоне в июне достигла 2% 
впервые с февраля 2017 года

Потребительские цены в еврозоне в июне выросли 
на 2% относительно того же месяца прошлого года, 
свидетельствуют окончательные данные Статистиче-
ского управления Европейского союза.

Темпы роста ускорились по сравнению с майскими 
1,9% и достигли отметки в 2% впервые с февраля 
2017 года.

Целевой показатель Европейского центрального 
банка (ЕЦБ) для инфляции составляет «немногим ме-
нее 2% в годовом выражении».
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Опубликованные в среду данные совпали как с 
предварительными показателями, так и со средним 
прогнозом аналитиков.

Усиление инфляции в еврозоне в июне связано с 
ускорением темпов роста стоимости энергоносителей 
и продуктов питания, которые подорожали на 8% 
(6,1% в мае). Кроме того, стоимость продуктов пита-
ния, алкоголя и табака увеличились на 2,7% (2,5%).

Тем временем, рост цен на услуги замедлился до 
1,3% с 1,6%.

Потребительские цены без учета таких волатиль-
ных факторов, как стоимость энергоносителей, про-
дуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который 
отслеживает ЕЦБ), замедлили рост в прошлом меся-
це до 0,9% в годовом выражении с 1,1% в мае.

Нефть дешевеет  
на сигналах роста запасов в США,  
Brent торгуется у $71,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе 
торгов в среду на опасениях роста запасов топлива в 
США.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 8:15 МСК уменьшилась на $0,26 
(0,36%) - до $71,90 за баррель. Во вторник контракты вы-
росли в цене на $0,32 (0,45%) - до $72,16 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электрон-
ных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) 
опустилась к этому времени на $0,36 (0,53%) - до 
$67,72 за баррель. Накануне WTI подорожала на 
$0,02 (0,03%) - до $68,08 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета Американского 
института нефти (API), запасы нефти в США по итогам 
прошлой недели увеличились на 629 тыс. баррелей.

Официальные данные министерства энергетики 
США будут обнародованы в среду, и рынок в среднем 
ожидает, что они укажут на падение запасов на  
4,1 млн баррелей.

С начала июля нефть подешевела примерно на 9% 
на опасениях ввода новых пошлин на импорт китай-
ских товаров в США. Так, президент США Дональд 
Трамп дал указание начать процедуру введения до-
полнительных 10%-ных пошлин на товары из КНР об-
щей стоимостью $200 млрд.

Эксперты опасаются, что торговые конфликты не-
гативно скажутся на мировой экономике и замедлят 
рост спроса на топливо.

«Торговые споры между США и Китаем продолжа-
ются и не дают нефти подорожать, - говорит аналитик 
Hyundai Futures Group Уилл Юнь. - Повышение запа-
сов можно расценивать как наращивание резервов на 
фоне активного спроса в сезон вождения».

Курс доллара США к иене достиг 
максимума за полгода

Курс доллара США к иене в среду поднялся до мак-
симальной отметки за последние шесть месяцев по-
сле того, как председатель Федеральной резервной 

системы Джером Пауэлл накануне подтвердил хоро-
шее состояние американской экономики.

В рамках полугодового отчета в банковском комите-
те Сената он отметил, что экономический подъем в 
США является устойчивым, безработица близка к  
18-летнему минимуму, а инфляция находится около 
2%-ного целевого показателя Федрезерва.

Американский ЦБ намерен продолжать постепен-
ное повышение базовой процентной ставки, чтобы 
удерживать инфляцию около целевого уровня при со-
хранении сильного рынка труда. Федеральный коми-
тет по открытым рынкам ФРС уверен, что «на сегод-
няшний день наилучшим вариантом действий 
является постепенное увеличение процентной ставки 
по федеральным кредитным средствам», заявил 
Дж.Пауэлл.

Евро торгуется утром в районе $1,1632 против 
$1,1661 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к иене на-
ходится в среду в районе 131,47 иены по сравнению 
со 131,63 иены в предыдущий рабочий день. Курс 
доллара составляет 113,04 иены против 112,88 иены 
во вторник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость 
доллара США относительно шести основных миро-
вых валют, увеличился на 0,23%. Индикатор WSJ 
Dollar, отслеживающий динамику курса доллара отно-
сительно 16 основных мировых валют, поднялся на 
0,22%.

Подъем ICE U.S. Dollar с начала текущего года пре-
вышает 3%.

Между тем опрос Bank of America Merrill Lynch 
(BAML) указывает на то, что 18% респондентов счита-
ют японскую нацвалюту недооцененной, что является 
самым высоким показателем с 2008 года. При этом 
вложения глобальных инвесторов в японские акции 
упали до 10% - минимума за последний год.

Опрос, проведенный BAML в период с 6 по 12 июля, 
показал, что торговые споры являются основным ис-
точником опасений для инвесторов: 60% респонден-
тов назвали вероятность торговой войны ключевым 
риском для рынков.

Страны Балтии получат от Еврокомиссии 
110 млн евро на строительство Rail Baltica

Еврокомиссия выделила еще 110 млн евро на про-
ект Rail Baltica по строительству скоростной железной 
дороги стандартной европейской колеи, которая сое-
динит страны Балтии с европейской железнодорож-
ной сетью.

Как сообщила пресс-служба RB Rail, совместного 
предприятия Литвы, Латвии и Эстонии по реализации 
проекта, балтийские страны в конце минувшей неде-
ли подписали соглашение о получении субсидии.

Средства выделяются из фонда CEF (Connecting 
Europe Facility, финансовый механизм развития транс-
портной, энергетической и телекоммуникационной 
инфраструктуры ЕС). Они будут направлены на ре-
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конструкцию и строительство железных дорог от Кау-
наса до литовско-латвийской границы, включая мост 
через реку Нерис, подъездных путей, а также на под-
готовительные строительные работы на участке от 
Пярну до латвийско-эстонской границы.

Из общей суммы 98,4 млн евро получит Литва,  
6,9 млн евро - Латвия, 5,1 млн евро - Эстония. Кроме 
того, каждая из трех стран должна будет вложить в 
проект из собственных бюджетов 17,2 млн евро,  
1,1 млн евро и 900 тыс. евро соответственно.

Три балтийские страны и RB Rail уже получили три 
гранта CEF на общую сумму 683 млн евро (в том чис-
ле Литва - 242 млн евро), а общее финансирование 
из ЕС составило 824 млн евро (286 млн евро для Лит-
вы).

Литва уже проложила участок Rail Baltica протяжен-
ностью более 100 км от Каунаса до польской границы, 
однако его еще предстоит реконструировать, чтобы 
ускорить движение поездов. Кроме того, в проект 
включено ответвление Каунас-Вильнюс протяженно-
стью 100 км, которое в будущем тоже планируется ре-
конструировать.

Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai 
(«Литовские железные дороги») в июле объявила тен-

дер на приобретение земель для реализации проекта 
Rail Baltica на отрезке от Каунаса до границы с Латви-
ей. В 2017 году министерство транспорта и коммуни-
каций Литвы заявило о выкупе находящихся на этой 
территории более 2 тыс. земельных участков у соб-
ственников. Оценщики будут отобраны на конкурсной 
основе, процедуры планируется завершить во второй 
половине 2019 года.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство 
международной железной дороги от Таллина до гра-
ницы Литвы с Польшей, а затем через Варшаву в Бер-
лин. Ширина колеи составит 1435 мм, пассажирские 
поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а гру-
зовые - до 120 км/ч. По данным на 2017 год, стоимость 
строительства магистрали вместе с перегоном Каунас-
Вильнюс оценивалась в 5,8 млрд евро, из которых 
85% должна предоставить Еврокомиссия.

Акционерами RB Rail являются Rail Baltica Statyba 
(Литва), Eiropas Dzelzcela Linijas (Латвия) и эстонская 
Rail Baltic Estonia.

При подготовке раздела «Новини»  
использованы материалы  
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                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


