
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 602 від 04.09.2018 р.
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«04» вересня 2018  м. Київ  № 602

Про видачу ліцензій 
на провадження про-
фесійної діяльності  
на фондовому ринку –  
діяльності з торгівлі 
цінними паперами  
ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА 
КОМПАНІЯ «ГОВЕРЛА» 
(ідентифікаційний код 
юридичної особи 
42044800)

За підсумками розгляду заяви від 22.08.2017 вих. 
№17/08/22-01 та відповідних документів, поданих заяв-
ником до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку на видачу ліцензій на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
торгівлі цінними паперами, відповідно до Порядку та 
умов видачі ліцензії на провадження окремих видів про-
фесійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних 
паперів), затвердженого рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 

№ 817 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
01.06.2013 за № 854/23386 (із змінами), Національна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Ко-
місія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ГОВЕР-
ЛА» (ідентифікаційний код юридичної особи 42044800; 
місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайла Гру-
шевського, будинок 10, кімната 2012) ліцензії  
на провадження професійної діяльності на  
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними папе-
рами, а саме: брокерської діяльності, дилерської ді-
яльності.

2. Департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: 
внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру 
професійних учасників ринку цінних паперів; опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті Ко-
місії.

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 Д. Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНфОРМАЦІЙНІ ПОВІдОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПфР

НКЦПфР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, де-
партаменту ліцензування професійних учасників фондо-
вого ринку, відповідно до пункту 5 розділу ІV Положення 
про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 19.11.2013 №2605, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 
за №2128/24660 (зі змінами), та наданих документів ТО-
ВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГЕРЦ», 84130, 
Донецька обл. м. Слов’янськ, м. Святогірськ, вул. Шев-
ченка, 125а, ідентифікаційний код юридичної особи: 
35420159, на скасування реєстрації випуску інвестицій-
них сертифікатів Недиверсифікованого закритого вен-
чурного пайового інвестиційного фонду «Будівельні ін-
вестиції «ГЕРЦ» у зв’язку з його ліквідацією, скасовано 
реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Неди-
версифікованого закритого венчурного пайового ін-
вестиційного фонду «Будівельні інвестиції «ГЕРЦ» 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІдПОВІдАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГЕРЦ» на за-
гальну суму 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень, у 
кількості 1000 (одна тисяча) штук, номінальною вартістю 
10 000 (десять тисяч) гривень. Скасовано реєстрацію 
проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що зареє-
стрований 22.04.2008 року Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про 
реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Недивер-
сифікованого закритого венчурного пайового інвестицій-
ного фонду «Будівельні інвестиції «ГЕРЦ» ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГЕРЦ» від 22.04.2008 року 
№ 1148, що видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку – розпорядження № 0314-СІ від 
04 вересня 2018 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Ви-
робничий комплекс «Лілея» (вул. Текстильна, 7, м. Тер-
нопіль, 46010, код за ЄДРПОУ: 30622600) на скасування 
реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Виробничий комплекс «Лілея». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Виробничий комплекс 
«Лілея» від 30 листопада 2010 року №32/19/1/10, видане 
30.01.2013 року Прикарпатським територіальним управ-
лінням Національної комісії з цінних паперів та фондово-

го ринку, анульовано – розпорядження № 226-Кф-С-А 
від 05 вересня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «Носівське 
хлібоприймальне підприємство» (вул. Київська, 9, 
м. Носівка, Чернігівська обл., 17100, код за ЄДРПОУ: 
00957838) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПрАТ «Носівське хлібоприймальне підприємство» — роз-
порядження № 275-Кф-З від 05 вересня 2018 року. 

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

«07» вересня 2018 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «Український 
науково-дослідницький і конструкторський інститут 
по розробці машин і устаткування для переробки 
пластичних мас, гуми і штучної шкіри «УкрНдІпласт-
маш» (вул. Івана Шевцова, 1, м. Київ, 03113 код за 
ЄДРПОУ 04637697) на зупинення обігу акцій у зв’язку з 
перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг 
акцій ПрАТ «Український науково-дослідницький і кон-
структорський інститут по розробці машин і устаткування 
для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри 
«Укр НДІпластмаш» — розпорядження № 274-Кф-З від 
05 вересня 2018 року. 

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

« 07» вересня 2018 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора 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 випус-
ків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, нада-
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

них ПрАТ «Біофарма» (вул. Миколи Амосова, 9, м. Київ, 
03680, код за ЄДРПОУ: 36273281) на зупинення обігу  
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства,  
зупинено обіг акцій ПрАТ «Біофарма» — розпорядження 
№ 273-Кф-З від 05 вересня 2018 року.

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

«07» вересня 2018 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-
ональної 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 
року №467, на підставі п. 2 розділу І Порядку скасуван-
ня реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, 
зі змінами та доповненнями, відповідно до документів, 
наданих ліквідатором ПАТ «Спеціалізоване управлін-

ня №522 «Промвентиляція», код за ЄДРПОУ: 
01414169, вул. Довнар-Запольського, 3/1, кв. 1, м. Київ, 
04116, на зупинення обігу акцій у зв`язку з ліквідацією 
товариства, зупинено обіг акцій ПАТ «Спеціалізоване 
управління №522 «Промвентиляція» — розпоряджен-
ня № 270-Кф-З від 04 вересня 2018 року.

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

«06» вересня 2018 року.

05.09.2018 р.

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

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКЦПфР обов’язкове.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство "Укргаз-

видобування"
2. Код за ЄДРПОУ 30019775
3. Місцезнаходження 04053 м.Київ, вул.Кудрявська 26/28
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 4612951 4612951

5. Електронна поштова адреса olena.kupetska@ugv.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.ugv.com.ua

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

II. Текст повідомлення
05.09.2018 Акцiонерним товариством «Укргазвидобування» (далi – 

Товариство) отримано рiшення Нацiональної акцiонерної компанiї «На-

фтогаз України» вiд 31.08.2018, яка є єдиним акцiонером-власником  
8 564 722 221 голосуючої акцiї Товариства, що є 100% статутного 
капiталу Товариства, та здiйснює повноваження загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства одноосiбно, про надання згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме укладення з Нацiональною акцiонерною 
компанiєю «Нафтогаз України» додаткової угоди до договору купiвлi-
продажу природного газу сумарним обсягом до 6 997 746,916 тис.куб.м 
та розрахунковою вартiстю до 40 718 489,754 тис. грн.

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить  
40 718 489,754 тис. грн.

Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2017 року становить 
146836446 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв Товариства становить 27,73 %.

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 Прохоренко Олег Васильович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.09.05
(дата)

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“УКРГАЗВИдОБУВАННЯ”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

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

ТОВАРИСТВО «БУдТРАНС»
2. Код за ЄДРПОУ: 03481328
3. Місцезнаходження: 02094, м. Київ, пров. Карельський, буд.5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3792960, (044) 3792963
5. Електронна поштова адреса: budtrans_kyiv@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://bud-trans.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення 

04.09.2018 р. Наглядова рада ПрАТ «БУДТРАНС» прийняла рішення 
про зміну складу посадових осіб. Зміст рішення: припинення повноважень 
двої членів Правління . Обгрунтування змін: необхідність приведення кіль-
кісного і персонального складу Правління до вимог нової редакції Статуту 
товариства. Підстава змін: Протокол Наглядової ради ПрАТ «БУДТРАНС» 
№5/2018 від 04.09.2018 р.

Припинив повноваження член Правління Топко Валерій Васильо-

вич. Частка в статутному капіталі емiтента 0 %. Розмір пакета акцій емітен-
та, який належить цій особі: 0 грн. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: з 27.10.2014 р. 

Припинив повноваження член Правління Степанов Сергій Микола-
йович. Частка в статутному капіталі емiтента 0 %. Розмір пакета акцій емі-
тента, який належить цій особі : 0 грн.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.10.2014 р. 
Обидві посадові особи, повноваження яких припинено, непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, згоди на розкриття 
паспортних даних не надали. Замість посадових осіб, які припинили повно-
важення, нікого не обрано, оскільки кількість членів Правління в новій ре-
дакції Статуту товариства зменшена з 5-ти до 3-х. 

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 Григорович О.І.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 04.09.2018

(дата) 

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУдIВНИЙ ЗАВОд»
Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита від-
повідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів.

Генеральний директор Калашник Валерiя Михайлiвна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 04.09.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Карлiвський машинобудiвний за-
вод»

2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
39500, Карлiвка, Сергiя Нiгояна, 2

4. Код за ЄДРПОУ
14311169
5. Міжміський код та телефон, факс
05346 2-21-38 05346 2-21-38
6. Електронна поштова адреса
i.pivnenko@kmzindustries.ua
II. дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідом-

лення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії 04.09.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

170 Вiдрмостi Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку 06.09.2018
(номер та найменування офіційного 

друкованого видання)
(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці www.kmzindustries.ua

в мережі 
Інтернет 04.09.2018

(адреса 
сторінки)

(дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п дата отримання інформа-
ції від Центрального 
депозитарію цінних 

паперів або акціонера

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

юридичної особи власника 
(власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної 
особи юридичної особи - 

резидента або код/номер з 
торговельного, банківського чи 

судового реєстру, 
реєстраційного посвідчення 

місцевого органу влади 
іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи - 
нерезидента

Розмір частки 
акціонера до зміни 

(у відсотках до 
статутного 
капіталу)

Розмір частки 
акціонера після 
зміни (у відсо-

тках до статутно-
го капіталу)

1 2 3 4 5 6
1 03.09.2018 Dragon Capital Investments Limited/ 

Драгон Капiтал Iнвестментс лiмiтед
206349 98.351589 100

Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї: 03.09.2018 емiтентом отримано вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» iнформацiйне повiдомлення про завершення 
виконання процедур , пов’язаних з обов’язковим продажем простих акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛIВСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» акцiонерами на вимогу особи (осiб, що дiють спiльно), яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, 
вiдповiдно до статтi 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства»; Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи 
власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: 
DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED/ДРАГОН КАПIТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (iдентифiкацiйний код 206349). Дiя (набуття або вiдчуження) та 
яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: набуття, прямо. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй: 99,8269%; Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 
набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 100%. До змiни розмiр пакету становив 6923049 шт., пiсля змiни 
7039082 шт. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав 
голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких 
особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за 
наявностi): 20.08.2018 року.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПОВІдОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації 

«Зміна складу посадових осіб емітента»
ПрАТ «Київський КПК»
1. Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство 
«Київський картонно-паперовий комбінат»

1.2.Організаційно-правова форма емітента – приватне акціонерне това-
риство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 05509659.
1.4.Місцезнаходження емітента – 08700 Київська обл., м. Обухів, 

вул. Київська 130 .
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента – міжміський код -(04572), 

телефон – 76-300, факс – 76-540.
1.6.Електронна поштова адреса емітента – office @papir.kiev.ua.
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www. papir.kiev.ua.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. Текст повідомлення

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол 
позачергових загальних зборiв № 29 вiд 03.09.2018 р.) прийнято рiшення: 
припинити повноваження з 03.09.2018р. Голови Наглядової ради Соколова 
Тимура Валентиновича. Посадова особа перебувала на посадi Голови На-
глядової ради Товариства 9 років. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол 

позачергових загальних зборiв № 29 вiд 03.09.2018 р.) прийнято рiшення: 
припинити повноваження з 03.09.2018р. члена Наглядової ради Зильова 
Ігоря Дмитровича. Посадова особа перебувала на посадi Члена Наглядо-
вої ради Товариства 5 років. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол 

позачергових загальних зборiв № 29 вiд 03.09.2018 р.) прийнято рiшення: 
припинити повноваження з 03.09.2018р. члена Наглядової ради Волкової 
Ольги Миколаївни. Посадова особа перебувала на посадi Члена Наглядо-
вої ради Товариства 5 років. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол 

позачергових загальних зборiв № 29 вiд 03.09.2018 р.) прийнято рiшення: 
припинити повноваження з 03.09.2018р. члена Наглядової ради Хайнц Цін-
нера. Посадова особа перебувала на посадi Члена Наглядової ради Това-
риства 18 років. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол 

позачергових загальних зборiв № 29 вiд 03.09.2018 р.) прийнято рiшення: 
припинити повноваження з 03.09.2018р. члена Наглядової ради Кудрявце-
ва Валерія Анатолійовича. Посадова особа перебувала на посадi Члена 
Наглядової ради Товариства 9 років. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол 

позачергових загальних зборiв № 29 вiд 03.09.2018 р.) прийнято рiшення: 
припинити повноваження з 03.09.2018р. члена Наглядової ради Штефана 
Продоля. Посадова особа перебувала на посадi Члена Наглядової ради 
Товариства 1 рік. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол 

позачергових загальних зборiв № 29 вiд 03.09.2018 р.) прийнято рiшення: 
обрати Головою Наглядової ради строком на 3 (три) роки Соколова Тимура 
Валентиновича. 

Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в 
статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) – 0%. 

Особа є представником акцiонера Pulp Mill Holding GmbH (100% акцiй 
Товариства). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор 

Палп Мілл Холдинг ГмбХ, Австрія, член ради директорів АТ «Архангель-
ський ЦПК».

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол 

позачергових загальних зборiв № 29 вiд 03.09.2018 р.) прийнято рiшення: 
обрати Заступником голови Наглядової ради строком на 3 (три) роки Круп-
чака Володимира. 

Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в 
статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) – 0%. 

Особа є представником акцiонера Pulp Mill Holding GmbH (100% акцiй 
Товариства). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: радник 

Генерального директора ПрАТ «Київський КПК», член ради директорів АТ 
«Архангельський ЦПК».

.Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол 

позачергових загальних зборiв № 29 вiд 03.09.2018 р.) прийнято рiшення: 
обрати Членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки Волкову Ольгу 
Миколаївну. 

Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в 
статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) – 0%. 

Особа є представником акцiонера Pulp Mill Holding GmbH (100% акцiй 
Товариства). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: провід-

ний менеджер із зовнішньоекономічної діяльності відділу маркетингу 
ПрАТ «Київський КПК».

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол 

позачергових загальних зборiв № 29 вiд 03.09.2018 р.) прийнято рiшення: 
обрати Членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки Кудрявцева Вале-
рія Анатолійовича. 

Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в 
статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) – 0%. 

Особа є представником акцiонера Pulp Mill Holding GmbH (100% акцiй 
Товариства). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: радник 

Генерального директора АТ «Архангельський ЦБК», член ради директорів 
АТ «Архангельський ЦПК».

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол 

позачергових загальних зборiв № 29 вiд 03.09.2018 р.) прийнято рiшення: 
обрати Членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки Хайнц Ціннера. 

Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в 
статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) – 0%. 

Особа є представником акцiонера Pulp Mill Holding GmbH (100% акцiй 
Товариства). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор 

Палп Мілл Холдинг ГмбХ, Австрія, Голова ради директорів АТ «Архангель-
ський ЦПК».

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол 

позачергових загальних зборiв № 29 вiд 03.09.2018 р.) прийнято рiшення: 
обрати Членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки Штефана Продо-
ля. 

Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в 
статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) – 0%. 

Особа є представником акцiонера Pulp Mill Holding GmbH (100% акцiй 
Товариства). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв керуючий 

директор Якоб Юргенсен унд Цельштоф ГмбХ, член ради директорів  
АТ «Архангельський ЦПК».

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
3. Підпис 

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

Генеральний директор  В.О.Баско 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ»
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Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 серпня 2018 року прийняли рiшення 
про обрання членом Наглядової ради Легостєвої Олени Василiвни у зв'язку iз 
переобранням складу Наглядової ради на новий строк вiдповiдно до закону. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi 
за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк три роки. Легостє-
ва Олена Василiвна ( згоди на розголошення паспортних даних не отримано) 
не займала посад в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «КРЕДИТ 
ЄВРОПА БАНК» за останнi п'ять рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає 
посади керiвника служби внутрiшнього аудиту в ПАТ «АЛЬПАРI БАНК» 
(08.2013-04.2014), керiвника служби внутрiшнього аудиту в ПАТ «ФIДОБАНК» 
(05.2012-07.2013), керiвника служби внутрiшнього аудиту в ПрАТ «Українська 
акцiонерна страхова компанiя АСКА» (з 22.04.2014 по теперiшнiй час), 
внутрiшнього аудитора в ПрАТ «Українська акцiонерна страхова компанiя 
АСКА-ЖИТТЯ» (з 24.04.2014 по теперiшнiй час), внутрiшнього аудитора 
ПрАТ «Страхова компанiя АСКО - Донбас Пiвнiчний» (з 22.04.2014 по 
теперiшнiй час). Є незалежним членом Наглядової ради.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 серпня 2018 року прийняли 
рiшення про обрання членом Наглядової ради Умут Файк Онура у зв'язку iз 
переобранням складу Наглядової ради на новий строк вiдповiдно до зако-
ну. Часткою в статутному капiталiемiтента не володiє. Судимостей, в тому 
числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк три роки.
Умут Файк Онур ( згоди на розголошення паспортних даних не отримано) 
займав посаду члена Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 22 серпня 2006 року по 13 квiтня 
2015 року, з 13 квiтня 2015 року по 18 вересня 2015 року, з 18 вересня 2015 
року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квiтня 2018 року, з 
04 квiтня 2018 року по 31 серпня 2018 року. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посади члена правлiння в Кредит Європа Банк Н.В., Кредит Європа 
Група Н.В. Є представником Кредит Європа Група Н.В.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 серпня 2018 року прийняли 
рiшення про обрання членом Наглядової ради Башбая Енвера Мурата у 
зв'язку iз переобранням складу Наглядової ради на новий строк вiдповiдно 
до закону. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, 
в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк три 
роки. Башбай Енвер Мурат ( згоди на розголошення паспортних даних не 
отримано) займав посаду члена Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 03 березня 
2009 року по 13 квiтня 2015 року, з 13 квiтня 2015 року по 18 вересня 2015 
року, з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 
04 квiтня 2018 року, з 04 квiтня 2018 року по 31 серпня 2018 року. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади члена правлiння в Кредит Європа Банк Н.В., 
Кредит Європа Група Н.В. Є представником Кредит Європа Банк Н.В.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 серпня 2018 року прийняли 
рiшення про обрання членом Наглядової ради Гюлешчi Мехмета у зв'язку iз 
переобранням складу Наглядової ради на новий строк вiдповiдно до зако-
ну. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому 
числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк три роки. 
Гюлешчi Мехмет ( згоди на розголошення паспортних даних не отримано) 
займав посаду члена Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 15 жовтня 2007 року по 13 квiтня 
2015 року, з 13 квiтня 2015 року по 18 вересня 2015 року, з 18 вересня 2015 
року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квiтня 2018 року, з 
04 квiтня 2018 року по 31 серпня 2018 року. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посади члена правлiння в Кредит Європа Банк Н.В., Кредит Європа 
Група Н.В. Є представником Кредит Європа Група Н.В.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 серпня 2018 року прийняли рiшення про 
обрання членом Наглядової ради Караджа Левента у зв'язку iз переобранням 
складу Наглядової ради на новий строк вiдповiдно до закону. Часткою в статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi та 
посадовi злочини, не має. Обрано на строк три роки. Караджа Левент ( згоди на 
розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спостереж-
ної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА 
БАНК» з 27 квiтня 2011 року по 13 квiтня 2015 року, з 13 квiтня 2015 року по 18 
вересня 2015 року, з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 
2017 року по 04 квiтня 2018 року, з 04 квiтня 2018 року по 31 серпня 2018 року. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду члена правлiння в Кредит Європа 
Банк Н.В. Є представником Кредит Європа Банк Н.В.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 серпня 2018 року прийняли рiшення 
про обрання членом Наглядової ради Iлкорура Коркмаза у зв'язку iз переоб-
ранням складу Наглядової ради на новий строк вiдповiдно до закону. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за 
корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк три роки. Iлкорур 

Коркмаз ( згоди на розголошення паспортних даних не отримано) займав по-
саду члена (незалежного) Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 березня 2014 року по 13 квiтня 
2015 року, з 13 квiтня 2015 року по 18 вересня 2015 року, з 18 вересня 2015 
року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квiтня 2018 року, з  
04 квiтня 2018 року по 31 серпня 2018 року. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймає посади незалежного члена наглядової ради у Кредит Європа Банк 
Н.В., Кредит Європа Група Н.В., Кредит Європа Банк ( Румунiя) С.А.,  
ЗАО Кредит Європа Банк ( Росiя). Є незалежним членом Наглядової ради.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 серпня 2018 року прийняли 
рiшення про обрання членом Наглядової ради Дейтерса Фредерiка 
Бернарда у зв'язку iз переобранням складу Наглядової ради на новий строк 
вiдповiдно до закону. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Судимостей, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано 
на строк три роки. Дейтерс Фредерiк Бернард ( згоди на розголошення 
паспортних даних не отримано) зай мав посаду члена (незалежного) 
Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ 
ЄВРОПА БАНК» з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 
2017 року по 04 квiтня 2018 року, з 04 квiтня 2018 року по 31 серпня 2018 
року. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посади незалежного члена 
наглядової ради у Кредит Європа Банк Н.В., Кредит Європа Група Н.В., 
Кредит Європа Банк ( Свiс) СА, Кредит Європа Банк ( Румунiя) С.А., Кредит 
Європа Банк (Дубаї)Лтд. Є незалежним членом Наглядової ради.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 серпня 2018 року прийняли рiшення про 
припинення повноважень члена Спостережної ради Башбая Енвера Мурата у 
зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Спостережної ради на новий строк 
вiдповiдно до закону. Башбай Енвер Мурат ( згоди на розголошення паспортних 
даних не отримано) займав посаду члена Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 18 вересня 2015 
року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квiтня 2018 року, з 04 
квiтня 2018 року по 31 серпня 2018 року. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi злочини, не має.

Позачергов iзагальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 серпня 2018 року прийняли 
рiшення про припинення повноважень члена Спостережної ради Гюлешчi 
Мехмета у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Спостережної ради 
на новий строк вiдповiдно до закону. Гюлешчi Мехмет ( згоди на розголо-
шення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спостережної 
ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА 
БАНК» з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року 
по 04 квiтня 2018 року, з 04 квiтня 2018 року по 31 серпня 2018 року. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за 
корисливi та посадовi злочини, не має.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 серпня 2018 року прийняли 
рiшення про припинення повноважень члена Спостережної ради Iлкорура 
Коркмаза у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Спостережної ради 
на новий строк вiдповiдно до закону. Iлкорур Коркмаз ( згоди на розголо-
шення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спостережної 
ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА 
БАНК» з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року 
по 04 квiтня 2018 року, з 04 квiтня 2018 року по 31 серпня 2018 року. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за 
корисливi та посадовi злочини, не має.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 серпня 2018 року прийняли 
рiшення про припинення повноважень члена Спостережної ради Караджа 
Левента у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Спостережної ради 
на новий строк вiдповiдно до закону. Караджа Левент ( згоди на розголо-
шення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спостережної 
ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА 
БАНК» з 18 вересня 2016 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року 
по 04 квiтня 2018 року, з 04 квiтня 2018 року по 31 серпня 2018 року. Част-
кою в статутному капiталiемiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за 
корисливi та посадовi злочини, не має.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 серпня 2018 року прийняли 
рiшення про припинення повноважень члена Спостережної ради Дейтерса 
Фредерiка Бернарда у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Спосте-
режної ради на новий строк вiдповiдно до закону. Дейтерса Фредерiка Бер-
нарда ( згоди на розголошення паспортних даних не отримано) займав по-
саду члена Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 
31 липня 2017 року по 04 квiтня 2018 року, з 04 квiтня 2018 року по 31 серп-
ня 2018 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимос-
тей, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має.

Повідомлення про виникнення особливої 
ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕдИТ ЄВРОПА БАНК», код ЄдРПОУ 34576883 .
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Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 серпня 2018 року прийняли рiшення про 
припинення повноважень голови Спостережної ради Умуту Файк Онура у зв'язку 
iз необхiднiстю переобрання складу Спостережної ради на новий строк вiдповiд-
но до закону. Умут Файк Онур ( згоди на розголошення паспортних даних не 

отримано) займав посаду голови Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 18 вересня 2015 
року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квiтня 2018 року, з  
04 квiтня 2018 року по 31 серпня 2018 року. Часткою в статутному капiталiемiтента 
не володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має.

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУдIВНИЙ ЗАВОд»
Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита від-
повідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів.
Генеральний директор Калашник Валерiя Михайлiвна

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 04.09.2018

(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Карлiвський машинобудiвний за-

вод»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
39500, Карлiвка, Сергiя Нiгояна, 2

4. Код за ЄДРПОУ
14311169
5. Міжміський код та телефон, факс
05346 2-21-38 05346 2-21-38
6. Електронна поштова адреса
i.pivnenko@kmzindustries.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 04.09.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

169 Вiдомостi Нацiональної комiсiї 
з цiнних паперiв та фондового 

ринку 05.09.2018
(номер та найменування офіційно-

го друкованого видання)
(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці www.kmzindustries.ua

в мережі 
Інтернет 04.09.2018

(адреса сторінки) (дата)

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її 
афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства / Відомості про набуття 
прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, 
значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства / 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

№ 
з/п

дата повідомлення 
емітента особою, що 
здійснює облік права 
власності на акції в 

депозитарній системі, 
або акціонером (влас-

ником)

Повне найменування 
юридичної особи - 

власника (власників) 
або прізвище, імя, по 
батькові (за наявнос-

ті)  - фізичної осо-
би  -власника (власни-

ків) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-

ців та громадських формувань (для юридичної 
особи - резидента), код/номер з торговельного, 

банківського чи судового реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого органу влади іноземної 
держави про реєстрацію юридичної особи (для 

юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки 
акціонера 

(власника) до 
зміни (у 

відсотках до 
статутного 
капіталу)

Розмір частки 
акціонера (власни-
ка) після зміни (у 

відсотках до 
статутного 
капіталу)

1 2 3 4 5 6
1 03.09.2018 Dragon Capital 

Investments Limited/
Драгон Капiтал 

Iнвестментс Лiмiтед

206349 98.351589 100

Зміст інформації:
Дата вчинення дiї: 03.09.2018 року. Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем 
набуття: iнформацiя вiдсутня в зв'язку з тим, що iнформацiя надiйшла вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй 
системi України. Дата набуття такого пакета: iнформацiя вiдсутня в зв'язку з тим, що iнформацiя надiйшла вiд особи, яка здiйснює облiк права 
власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України. Прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) (найменування) власника (власникiв) акцiй: 
Dragon Capital Investments Limited/Драгон Капiтал Iнвестментс Лiмiтед. Iдентифiкацiйний код: 206349. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в 
загальнiй кiлькостi акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй: 98,351589%. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 99,8269%. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в 
загальнiй кiлькостi акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй: 100%. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 100%.

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА 

БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 14359845
3. Місцезнаходження: 04111 Київ Д. ЩЕРБАКІВСЬКОГО, буд. 35
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 495-65-59 044 495-65-65
5. Електронна поштова адреса: papir@bta.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://btabank.ua/ukr/osobliva_
informaciya.php

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 
Посадова особа Манкєєв Абай Куанишєвич (паспорт: серія б/с номер 

10598319 виданий 01.03.2016 р. Міністерством внутрішніх справ 
Республіки Казахстан), яка займала посаду незалежний член Наглядової 
ради, припинила повноваження достроково. Припинення повноважень 
посадової особи виконано на підставі листа від 31.08.2018 Вх. № 11-ДСК 
через втрату статусу незалежності. Часткою в статутному капіталі та 
пакетом акцій не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:  
з 25.04.2018 р. На посаду замість особи, повноваження якої припинено, 
нікого 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. Голова Правління Безвушко Є.О. 04.09.2018

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БТА БАНК»
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ПОВІдОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості: Повне найменування емітента -  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОдЕСЬКИЙ 
ЗАВОд ОЗдОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»; Ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ – 00291411; Місцезнаходження - м. Одеса, Київ-
ське шосе буд. 5; Міський код, телефон та факс - (048)7386930;7386930; 
Електронна поштова адреса - 00291411@sc-ua.com; Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації – http://ozomua.com; Вид особливої інформації: Відомості 
про прийняття рішення про виплату дивідендів.

2. Текст повідомлення: Дата прийняття загальними зборами 
ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» рішення про 
виплату дивідендів - 06.04.2018р.; Дата складення переліку осіб, які мають пра-
во на отримання дивідендів - 19.09.2018р. (дату встановлено рішенням Нагля-
дової ради, протокол вiд 05.09.2018р.); Розмір дивідендів, що підлягають ви-
платі відповідно до рішення загальних зборів – 1300000,00 грн.; Строк виплати 
дивідендів – з 24.09.2018р. до 06.10.2018р.; Спосіб виплати дивідендів - безпо-
середньо акціонерам; Порядок виплати дивідендів - шляхом направлення від-
повідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється, починаючи 
з дати та протягом строку, що встановлені Наглядовою радою, шляхом пере-
казу цих коштів Товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахун-
ки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені 
в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік 
осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про бан-
ківський рахунок). У разі повернення Товариству коштів, переказаних згідно з 
даним пунктом, Товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним 
акціонерам через депозитарну систему України в порядку, визначеному діючим 
законодавством України. Виплата особам, що мають право на отримання диві-
дендів, буде здійснюватись шляхом сплати всієї суми дивідендів в повному 
обсязі відповідно до вимог, що передбачені діючим законодавством України з 
24.09.2018р. до 06.10.2018р.

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

М.П. 05.09.2018р.

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "КАПIТАЛ-
СТРАХУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 34807946
3. Місцезнаходження 01054, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВIВ 

ВАЛ, будинок 21-Л
4. Міжміський код, телефон та факс 0442340284 0442340284
5. Електронна поштова адреса office@ks.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

ks.kiev.ua

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

II. Текст повідомлення
Пiдставою для припинення повноважень головного бухгалтера Васи-

левич Людмили Леонiдiвни є наказ №35-К вiд 30 серпня 2018 року. 
Василевич Людмила Леонiдiвна, згоду на розкриття паспортних даних 

не давала, звiльнена з посади головного бухгалтера з 31 серпня 2018 
року, розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє – 0%. 

Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi власним ба-
жанням Василевич Л.Л. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня.

Василевич Людмила Леонiдiвна перебувала на посадi з 02 квiтня 2012 
року за сумiсництвом, з 17 сiчня 2017 року на основному мiсцi роботи.

Замiсть звiльненої особи на посаду 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 НОСКО ОКСАНА ОЛЕКСАНДРIВНА
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

04.09.2018
(дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ 
«УКРТРАНСЛIЗИНГ»

2. Код за ЄДРПОУ 30674235
3. Місцезнаходження 01133 мiсто Київ Вулиця Євгена Коноваль-

ця, будинок 32-Г, офiс 8
4. Міжміський код, телефон 
та факс

+38 (044) 284-23-00 +38 (044) 284-23-00

5. Електронна поштова 
адреса

office@utl.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітен-
том для розкриття 
інформації
7. Вид особливої інформа-
ції

Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення значних 
правочинів

II. Текст повідомлення

№ 
з/п

дата 
прийняття 

рішення

Ринкова 
вартість 

майна 
або 

послуг, 
що є 

предме-
том 

правочи-
ну 

(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента 
за 

даними 
остан-
ньої 

річної 
фінансо-

вої 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношен-
ня ринкової 

вартості майна 
або послуг, що 
є предметом 

правочину, до 
вартості 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної фінансо-
вої звітності (у 

відсотках)

Адреса 
сторінки 
власного 

веб-сайту, на 
якій розміще-
ний протокол 

загальних 
зборів 

акціонерів/
засідання 

наглядової 
ради, на 

яких/якому 
прийняте 
рішення

1 2 3 4 5 6
1 04.09.2018 22.11 1861859 0.001187523
Зміст інформації:
04.09.2018. на засiданнi Наглядової ради ПрАТ «Укртранслiзинг» 
(Протокол №46) прийнято рiшення про погодження вчинення значного 
правочину вiд 20.07.2018 р. №В-А-01/07 з ПрАТ «СКМЗ» (05763642). 
Предмет правочину: купiвля-продаж цiнних паперiв ПрАТ «СКМЗ» 
(05763642). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 
правочину: 22,11 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1861859,00 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 0,001187523%. Загальна кiлькiсть 
голосiв членiв наглядової ради - 3. Кiлькiсть голосiв, що проголосували 
«за» прийняття рiшення - 3, «проти» прийняття рiшення - 0. Адреса 
сторiнки власного веб-сайту на якому має бути розмiщений публiчним 
акцiонерним товариством протокол засiдання наглядової ради або 
загальних зборiв акцiонерiв, де приймалося рiшення про надання 
згоди на вчинення значних правочинiв, ПрАТ «Укртранслiзинг» не 
наводиться, оскiльки товариство є приватним акцiонерним 
товариством.
Вiдповiдно до пп. 4 п. 14.28.3. Статуту Товариства, рiшення про 
вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою, якщо 
предметом правочину є акцiї (паї, частки у статутному капiталi, iншi 
корпоративнi права) iнших пiдприємств.
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити 
правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", 
правильною цифрою вважати 0,001187523%.

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 Татарець Петро Васильович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.09.04

(дата)
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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 Публiчне акцiонерне 

товариство «ФОНДОВА 
БIРЖА ПФТС»

2. Код за ЄДРПОУ 21672206
3. Місцезнаходження 01004, мiсто Київ, вулиця 

Шовковична, 42-44
4. Міжміський код, телефон та факс +38 (044) 277-50-00 

+38 (044) 277-50-01
5. Електронна поштова адреса inf_emitenta@pfts.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://www.pfts.ua

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

II. Текст повідомлення
04.09.2018р. вiдповiдно до пункту 12.3.8 Статуту ПАТ «Фондова бiржа 

ПФТС» Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» прийнято 
рiшення про продовження строку повноважень (переобрання) Голови 
Правлiння ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Лупiя Богдана Олександровича на 
перiод з 05.09.2018 року по 05.09.2021 року включно, з урахуванням на-
ступного: у випадку якщо станом на 05.09.2021 року з Головою Правлiння 
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Лупiєм Б.О. уповноваженим органом  
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» не буде прийнято рiшення про продовження 
або припинення повноважень Голови Правлiння, строк повноважень Голо-
ви Правлiння продовжується до моменту прийняття уповноваженим орга-
ном ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» рiшення щодо продовження строку дiї або 
вiдкликання (припинення) повноважень Голови Правлiння ПАТ «Фондова 
бiржа ПФТС».

Лупiй Б.О. володiє часткою 0,1562% статутного капiталу емiтента. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить Лупiю Б.О., становить 50 акцiй. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Лупiй Б.О. не має. 
Згода на розкриття паспортних даних не надавалась.

Переобрання Голови Правлiння ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» зумов-
лено необхiднiстю продовження строку повноважень керiвника ПАТ «ФОН-
ДОВА БIРЖА ПФТС». 

Iншi посади, якi Лупiй Б.О. обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: член 
правлiння, посадова особа служби внутрiшнього аудиту, виконавчий дирек-
тор, тимчасово виконуючий обов’язки Голови правлiння.

04.09.2018р. вiдповiдно до пункту 12.3.8 Статуту ПАТ «Фондова бiржа 
ПФТС» Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» прийнято 
рiшення про переобрання члена Правлiння ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 
Коломiйця Андрiя Анатолiйовича на перiод з 05.09.2018 року по 05.09.2021 
року включно, з урахуванням наступного: у випадку якщо станом на 
05.09.2021 року уповноваженим органом ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» не 
буде прийнято рiшення про продовження строку дiї або про припинення 
повноважень члена Правлiння ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Коломiйця А.А, 
строк його повноважень продовжується до моменту прийняття уповнова-
женим органом ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» рiшення щодо продовження 
строку дiї або вiдкликання (припинення) повноважень Члена Правлiння 
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС».

Коломiєць А.А. не володiє часткою у статутному капiталi емiтента, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на роз-
криття паспортних даних не надавалась. Переобрання члена Правлiння 
ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» зумовлено доцiльнiстю продовження стро-
ку його повноважень на вищевказаний перiод. 

Iншi посади, якi Коломiєць А.А. обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 
Керiвник Управлiння по роботi з емiтентами, менеджер з органiзацiї торгiв, 
керiвник вiддiлу по роботi з учасниками ринкiв.

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 Лупiй Богдан Олександрович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

05.09.2018
(дата)

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«фОНдОВА БIРЖА ПфТС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації: 1. Загальні 

відомості: 1. Повне найменування емітента: ПУБЛIчНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКА 
СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА 
КОЛОНА»;2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00911463;  
3. Місцезнаходження емітента: 11502 Житомирська обл., Коростенський р-н., 
с.Полiське вул. Молодiжна, буд.8; 4. Міжміський код, телефон та факс емі-
тента: 04142-66-2-71; 5. Електронна поштова адреса емітента: korosten_
spmk@emitents.net.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: www.korostenspmk.
ho.ua; 7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових 
осiб емiтента

2. Текст повідомлення: 04.09.2018 р за рішенням загальних зборів акці-
онерів відбулись такі зміни:Голова наглядової ради Бондар Леонiд Iванович 
(паспорт: посадова особа померла) звiльнено 04.09.2018 р. в зв»язку iз 
смерттю та необхiднiстю переобрання наглядової ради товариства. Володiв 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.18659%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi, з 21.03.2011 р). Повноваження Члена наглядової ради 
Олiйник Нiна Федорiвна (не надала згоди на розкриття паспортних даних ) 
припинено 04.09.2018 р. в зв»язку iз необхiднiстю переобрання наглядової 
ради товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.18659% 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, про-
тягом якого особа перебувала на посадi - з 08.12.2011 р. Повноваження 
Члена наглядової ради Беха Леонiда Васильовича (не надав згоди на роз-
криття паспортних даних ) припинено 04.09.2018 р. в зв»язку iз необхiднiстю 
переобрання наглядової ради товариства. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.32085% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
08.12.2011 р.Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Полiського Володими-
ра Васильовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) припинено 
04.09.2018 р. у зв'язку iз внесеними змiнами до установчих документiв това-
риства Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.18659%.Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi - з 08.12.2011 р. На дану посаду нiкого не 
обрано, у зв'язку iз внесеними змiнами до установчих документiв товари-
ства. Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Ражко Петра Iвановича (не на-

дав згоди на розкриття паспортних даних ) припинено 04.09.2018 р. у зв'язку 
iз внесеними змiнами до установчих документiв товариства. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0.18659%.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi - з 08.12.2011 р.На дану посаду нiкого не обрано, у зв'язку iз 
внесеними змiнами до установчих документiв товариства. Повноваження 
Члена ревiзiйної комiсiї Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Капiтальнi iнвестицiї» (Код за ЄДРПОУ 32830051) припинено 04.09.2018 р. 
у зв'язку iз внесеними змiнами до установчих документiв товариства. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 28.39842%.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - з 08.12.2011 року.. На дану посаду нiкого не 
обрано, у зв'язку iз внесеними змiнами до установчих документiв товари-
ства. Голова наглядової ради Пронько Олександр Станiславович (не надав 
згоди на розкриття паспортних даних ) обрано 04.09.2018 р. в зв»язку iз 
необхiднiстю обрання нового складу наглядової ради товариства. Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 р, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор. Рiшення прийнято 
04.09.2018 р загальними зборами акцiонерiв та на засiданнi наглядової 
ради товариства (протокол №5 вiд 04.09.2018 р). Посадова особа не є 
акцiонером, є представником акцiонера , а саме юридичної особи  
ТОВ «Капiтальнi iнвестицiї» Код ЄДРПОУ 32830051, що володiє 28,3984 % 
акцiй товариства , не є незалежним директором. Член наглядової ради 
Хiрвонiна Людмила Опанасiвна (не надала згоди на розкриття паспортних 
даних ) обрано 04.09.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
11.50108% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який обрано особу - на 3 р, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - пенсiонерка.Посадова особа є акцiонером, не є представ-
ником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором. Член 
наглядової ради Матвiєнко Юлiя Леонiдiвна (не надала згоди на розкриття 
паспортних даних) обрано 04.09.2018 р.Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.18659% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 р, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - не надала iнформацiю. Посадова 
особа є акцiонером, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не 
є незалежним директором.3. Підпис: Директор Олiйник Василь Петрович, 
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-
знає, що він несе відповідальність згідно з законодавством. 05.09.2018 р
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «дОМОБУдІВНИЙ КОМБІНАТ №4»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про 

зміну складу посадових осіб) емітента 
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «дОМОБУдІВНИЙ КОМБІНАТ №4» 2. Організаційно-правова фор-

ма: Приватне акціонерне товариство; 3. Місцезнаходження: 04074, м. Київ, 
Лугова,13; 4. Код за ЄДРПОУ: 05503160; 5. Міжміський код та телефон, 
факс: (044) 430-96-66 6. Електронна поштова адреса: MV_DCK4@ukr.net; 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено повно-
важення)

Посада *

Прізвище, ім’я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)** або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 
емітента (у відсо-

тках)
1 2 3 4 5 6
05.09.2018 Припинено повнова-

ження
Член Правління- Начальник будівельно-

монтажного управління № 1
Корх Сергій Михай-

лович
д/в, д/в, д/в 0,000000

Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Протокол від 05.09.2018 року з Корха Сергія Михайловича знято повноваження члена Правління- Начальни-
ка будівельно-монтажного управління № 1 на підставі Заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажанням, у зв'язку із звільненням з 
Товариства . Посадова особа часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа перебувала на цій посаді з 04.04.2018 року. Згоди 
на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
05.09.2018 Обрано Член Правління-Начальник будівельно-

монтажного управління № 1
Лихітко Ігор 
Васильович

д/в, д/в, д/в 0,000000

Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Протокол від 05.09.2018 року Лихітка Ігоря Васильовича обрано членом Правління- Начальником будівельно-монтажного 
управління № 1 на підставі Подання Голови правління ПрАТ «ДБК-4». Посадова особа часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Посадову особу на цю 
посаду обрано вперше. До обрання членом Правління- начальником БМУ-1 посадова особа займала посаду начальника виробничого відділу ПрАТ «ДБК-4». 
Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обира-
ються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття пас-
портних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові техно-
логії. Звіт АТ

Версія 09.08.03 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII - MMXVIII 
Голова правління ПрАТ «дБК-4»  Разсамакін Андрій Вікторович

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУдНИЙ КОМБІНАТ»

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 00191307
3. Місцезнаходження 50029 м. Кривий Ріг вулиця Симбірцева будинок 1А
4. Міжміський код, телефон та факс /0564/50-33-01, /056/444-24-31 

/0564/95-84-18
5. Електронна поштова адреса ekaterina.berest@krruda.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації http://www.krruda.dp.ua/akcioneram/2018-2/
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Посадова особа Кащеєв Сергій Іванович (паспорт: серія АЕ номер 

300186 виданий 17.06.1996 р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропе-
тровській області), яка займала посаду Член Правління, Заступник Голови 
Правління, припинила повноваження з 04 вересня 2018 року. Рішення про 
припинення повноважень прийнято Наглядовою радою ПАТ «КРИВБАСЗА-
ЛІЗРУДКОМ» 30.08.2018 р. Припинення повноважень посадової особи ви-
конано на підставі Протоколу Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУД-
КОМ» № 541 від 30.08.2018р. за власним бажанням у зв’язку з виходом на 
пенсію. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 8 років.

Капуку Олександра Вікторовича (паспорт: серія АМ номер 268226 ви-
даний 06.04.2000 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в 
Дніпропетровській обл.) обрано на посаду Член Правління, Заступник Го-
лови Правління. Рішення про набуття повноважень прийнято Наглядовою 
радою ПАТ КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» 30.08.2018 р. Набуття повноважень 
посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради 
ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» № 541 від 30.08.2018р. з 04 вересня 
2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який набуває повноважень особа: з 
04  вересня 2018 року до моменту обрання нового складу Правління Това-
риства на загальних зборах акціонерів Товариства. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п’яти років: керівник департаменту проек-
тного бюджетування, радник фінансового директора, в.о. Члена Правління. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

2.
члени Правління 
ПАТ «КРИВБАС ЗАЛІЗ РУдКОМ»

Караманиць ф.І. 
Капука О.В.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 
04.09.2018

(дата) 
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Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

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

Голова Правління 
(посада)

_________________  Лотоус В. В. 
(П.І.Б. керівника)(підпис)

 04.09.2018р.
(дата)

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 «Полтав-
ський гірничо-
збагачувальний 
комбінат»

2 Ідентифікаційний код юридичної 
особи:

00191282

3 Місцезнаходження: 39802, м. Горішні 
Плавні, Полтав-
ська обл., вул. Буді-
вельників, 16

4 Міжміський код, телефон: (05348)75503, 
(05348)75885

5 Електронна поштова адреса: www.ferrexpo.ua
6 Адреса сторінки в мережі Інтернет, 

яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації:

Stockmarket.gov.ua

7 Вид особливої інформації або 
інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю:

Відомості про зміну 
складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення
Вавака Катерина Іванівна (не надавала згоди на розкриття пас-

портних даних) звільнена з посади головного бухгалтера, (причина 
звільнення з посади – за власним бажанням, у зв’язку з виходом на 
пенсію ст. 38КЗпП України) згідно Наказу №640К керівника підприєм-
ства від 31.08.2018 року. Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента 0,0001%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
104 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Строк перебування на посаді головного бухгалтера - 30 років. 

Вавака Катерина Іванівна (не надавала згоди на розкриття пас-
портних даних). Засіданням Наглядової Ради від 03.09.2018 року, про-
токол засідання №6, було прийнято рішення про припинення повно-
важень Члена Правління Вавака Катерини Іванівни.

Горошко Олег Миколайович (не надавав згоди на розкриття пас-
портних даних) прийнятий на посаду головного бухгалтера згідно На-
казу керівника №615К підприємства від 31.08.2018 року на невизна-
чений термін. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0001%. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 102 акцій. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 
останніх п’яти років займав посади: 1) з 18.09.2009 по 02.04.2010 – 
провідний фахівець бухгалтерії ВАТ «Фармак» м.Київ, 2) з 12.04.2010 
по 30.09.2010 – економіст з бухгалтерського обліку та аналізу госпо-
дарської діяльності ТОВ «Торговий дім «М-Тренд», 3) з 01.10.2010 по 
30.06.2011 – економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господар-
ської діяльності ТОВ «Мрія Лізинг», 4) з 01.07.2011 по 08.05.2014 – на-
чальник відділу оптимізації бізнеспроцесів ТОВ «Мірум менеджмент», 
5) з 15.05.2014 по 20.04.2018 - заступник директора з фінансових пи-
тань ТОВ «Зернова індустрія».

Горошко Олег Миколайович (не надавав згоди на розкриття пас-
портних даних). Засіданням Наглядової Ради від 03.09.2018 року, про-
токол засідання №6, було прийнято рішення про обрання Члена Прав-
ління Горошко Олега Миколайовича.

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

Голова Правління
ПрАТ«Полтавський ГЗК» ___підпис____ В. В. Лотоус
 04.09.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИчО-ЗБАГАчУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НОВИЙ СТИЛЬ». 2. Код за ЄДРПОУ: 32565288 3. Місцезнахо-
дження: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88. 4. Міжміський код, те-
лефон та факс: (057) 752-27-00, (057) 752-27-95. 5. Електронна поштова 
адреса: ivina_vv@nowystyl.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://nowystyl.ua/. 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину - 31.08.2018р.; Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення - 
одноосібне рішення єдиного акціонера; Предмет правочину - постачання 
Покупцю (АТ «НОВИЙ СТИЛЬ») ЛДСП - ламінованої плити, ДСП - шліфо-
ваної плити; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочи-
ну - 100 000 000,00 (сто мільйонів гривень 00 коп.) грн.; Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 577 777 тис.грн.; 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках) - 17,31%; Загальна кількість голосуючих акцій -  
12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» - 12 862 593 шт. та «проти» - 0, прийняття рішення; Додаткові 

критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені 
законодавством - додаткові критерії Статутом не визначені.

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину - 31.08.2018р.; Назва уповноваженого органу, що прийняв рі-
шення - одноосібне рішення єдиного акціонера; Предмет правочину - 
отримання у тимчасове платне користування нежитлових приміщень 
загальною площею 28 028,24 кв.м. за адресою: м.Харків, шосе Григорів-
ське, будинок 88 для здійснення господарської діяльності відповідно до 
Статуту Орендаря; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 
правочину - 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів гривень 00 коп.) грн.; Вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 
577 777 тис.грн.; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 12,12%; Загальна 
кількість голосуючих акцій - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах - 12 862 593 шт., кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 12 862 593 шт. та «про-
ти» - 0, прийняття рішення; Додаткові критерії для віднесення правочи-
ну до значного правочину не передбачені законодавством - додаткові 
критерії Статутом не визначені.

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

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

2. Генеральний директор Івіна В.В. М.П. 03.09.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВИЙ СТИЛЬ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ
БАНК "РАДАБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 21322127
3. Місцезнаходження: 49054, Днiпро, проспект Олександра Поля, буд.

46
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)387652 (0562)387660
5. Електронна поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.radabank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК" на засiданнi, яке вiдбулося
31.08.2018 р., було розглянуте на вiдповiднiсть законодавству повiдом-
лення Колдриш Свiтлани Борисiвни про дострокове припинення повно-
важень незалежного члена Наглядової Ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за
власним бажанням згiдно з п.1 статтi 57 Закону України "Про Акцiонер-
нi товариства".  В звя'зку з цим вважати повноваження припиненими з
01.09.2018 р. незалежного члена Наглядової ради ПАТ "АБ "РАДА-
БАНК" Колдриш Свiтлани Борисiвни. Частка, якою володiє в статутному
капiталi емiтента - 00,00% Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на
посадi з 20.04.2018р. Згоду на розкриття паспортних даних особа не на-
давала.

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

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

Голова Правлiння(підпис) 
Стоянов Сергiй Борисович

03.09.2018 р.

Найменування показника
Період

2017 рік 2016 рік
Усього активів 1 216 930 947 909
Основні засоби (за залишковою вартістю) 54 247 45 981
Запаси 6 127 6 216
Сумарна дебіторська заборгованість 1 016 368 783 200
Гроші та їх еквіваленти 40 091 42 850
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) -100 406 -101 626

Власний капітал -72 848 -74 035
Зареєстрований (статутний) капітал 25 409 25 409
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 90 98
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 289 688 1 021 846
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) 2 003 1 656

Середньорічна кількість акцій (шт.) 101638844 101638844
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн.) 0,01971 0,01629

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 АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРБОН"
2. Код за ЄДРПОУ : 24345005
3. Місцезнаходження: 62456, смт. Буди, вул. Залiзнична, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 057-760-46-02 057-746-00-00
5. Електронна поштова адреса: karbon@kharkov.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://karbon96.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
II. Текст повідомлення

Дата прийняття загальними зборами ПРАТ "КАРБОН" рiшення про вип-
лату дивiдендiв - 05.09.2018 року. 

Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв
21.09.2018 року (рiшення прийнято загальними зборами ПРАТ "КАРБОН"
- 05.09.2018 року).

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв ПРАТ "КАРБОН" розмiр дивi-
дендiв, що пiдлягають виплатi складає 1 002 450,00 грн. (один мiльйон двi
тисячi чотириста п'ятдесят гривень 00 коп.)

Строк виплати дивiдендiв власникам простих iменних акцiй: з
24.09.2018 р. до 24.03.2019 р. включно.

Спосiб виплати дивiдендiв: виплата дивiдендiв безпосередньо акцiоне-
рам.

Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному
обсязi.

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

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

2. Найменування посади
Директор 

Козак Iгор Володимирович
05.09.2018 р.

ПОВІдОМЛЕННЯ 
про спростування недостовірної особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«АВЕРС №1»

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

34819265

3. Місцезнаходження 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69
4. Міжміський код, телефон та факс 044 569 65 15
5. Електронна поштова адреса info@avers1.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет http://avers1.com/ 
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«АВЕРС № 1» повідомляє про виявлення факту оприлюднення недосто-
вірної особливої інформації (зміни в складі посадових осіб емітента). В 
особливій інформації розміщеній в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 164 
від 29.08.2018 року виявлено недостовірність в розкритій особливій інфор-
мації - частково відсутня необхідна обов’язкова інформація, а саме - об-
ґрунтування змін у персональному складі посадових осіб; термін, на який 
призначено посадову особу; інші посади, які обіймали призначена посадо-
ва особа протягом останніх п’яти років. 

Факт оприлюднення недостовірної інформації виявлено Товариством 
04.09.2018 року. Товариство спростовує зазначену розкриту недостовірну 
особливу інформацію та публікує текст виправленої інформації. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.

Голова Правління Макарчук О.М. 05.09.2018 р. 

ПОВІдОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«АВЕРС №1»

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

34819265

3. Місцезнаходження 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

044 569 65 15

5. Електронна поштова 
адреса 

info@avers1.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет 

http://avers1.com/ 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення
Спостережною Радою ПАТ «ФК «АВЕРС №1» (Протокол № 25/2018 

вiд 06.08.2018р.) прийнято рiшення припинити повноваження Кортнєвої 
Олени Валерiївни на посадi члена Правління ПАТ «ФК «АВЕРС №1» в 
зв’язку з призначенням на дану посаду працівника відповідального за 
проведення фінансового моніторингу. Згода на розкриття паспортних да-
них посадовою особою не надана. Посадова особа часткою в статутному 
капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 22.03.2018 по 
06.08.2018р. 

Спостережною Радою ПАТ «ФК «АВЕРС №1» (Протокол №25/2018 вiд 
06.08.2018 р.) прийнято рiшення призначити безстроково директора Де-
партаменту фінансового моніторингу Шелепу Олену Миколаївну членом 
Правлiння ПАТ «ФК «АВЕРС №1» з 07 серпня 2018 року. Посадова особа 
часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних да-
них не надана. Потягом останніх п’яти років обіймала посади: ПАТ «Банк 
Форвард» - начальник сектору фінансового моніторингу, начальник сектору 
фінансового моніторингу Управління комплаєнс контролю;  
ПАТ «Інвестиційно-трастовий Банк» - заступник начальника Управління фінан-
сового моніторингу, Член Правління; ТОВ «Пост Фінанс» - начальник відді-
лу з проведення фінансового моніторингу. »

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.

Голова Правління  Макарчук О.М.  05.09.2018 р.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «фІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ПОЛОГIВСЬКИЙ 
ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ 
ЗАВОд"

2. Код за ЄДРПОУ 00384147
3. Місцезнаходження 70600 Запорiзька обл., Пологiвський р-н, 

м. Пологи вул. Ломоносова, 36
4. Міжміський код, телефон та факс 06165, 2-37-22 2-30-21
5. Електронна поштова адреса l.hizhnya@mezpology.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://mezpology.zp.ua/

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 03.09.2018 р. припинено повно-

важення голови Правлiння Закарлюки Олега Васильовича. Згоди фiзичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): Рiшення Наглядової 
ради про припининення повноважень (вiдкликання) Голови i членiв Правлiння 
ПрАТ «Пологiвський ОЕЗ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 03.09.2018 р. припинено повно-
важення члена Правлiння Кравинського Дмитра Григоровича. Згоди фiзичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): Рiшення Наглядової 
ради про припининення повноважень (вiдкликання) Голови i членiв Правлiння 
ПрАТ «Пологiвський ОЕЗ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 03.09.2018 р. припинено по-
вноваження члена Правлiння Шкабарнi Вiталiя Вiкторовича. Згоди фiзичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0.0006% в статут-
ному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): Рiшення Наглядової 
ради про припининення повноважень (вiдкликання) Голови i членiв 
Правлiння ПрАТ «Пологiвський ОЕЗ». Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi - 1 рiк.

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 03.09.2018 р. припинено по-
вноваження члена Правлiння Крилова Дениса Валерiйовича. Згоди 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,1012% 
в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): Рiшення На-
глядової ради про припининення повноважень (вiдкликання) Голови i 
членiв Правлiння ПрАТ «Пологiвський ОЕЗ». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - 1 рiк.

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 03.09.2018 р. Закарлюку 
Олега Васильовича обрано (призначено) Головою Правлiння. Згоди 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтуван-
ня змiн): обрання персонального складу Правлiння у зв'язку iз припинення 
повноважень поперенього складу. Строк, на який призначено особу - з 

04.09.2018 року до 31.12.2018 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, голова правлiння. Не володiє 
пакетом акцiй Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 03.09.2018 р. Кравинського 
Дмитра Григоровича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтуван-
ня змiн): обрання персонального складу Правлiння у зв'язку iз припинення 
повноважень поперенього складу. Строк, на який призначено особу - з 
04.09.2018 року до 31.12.2018 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор по закупкам, директор 
комерцiйний, голова правлiння, член правлiння. Не володiє пакетом акцiй 
Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 03.09.2018 р. Шкабарню 
Вiталiя Вiкторовича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди фiзичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): об-
рання персонального складу Правлiння у зв'язку iз припиненням повнова-
жень попереднього складу. Строк, на який призначено особу - з 04.09.2018 
року до 31.12.2018 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв: головний iнженер, начальник управлiння з прий-
мання та пiдготовки до переробки насiння соняшника, директор технiчний, 
член правлiння. Володiє 0,0006% акцiй Товариства (часткою в статутному 
капiталi Товариства).

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 03.09.2018 р. Крилова Дени-
са Валерiйовича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди фiзичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): об-
рання персонального складу Правлiння у зв'язку iз припиненням повнова-
жень попереднього складу. Строк, на який призначено особу - з 04.09.2018 
року до 31.12.2018 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор, директор фiнансовий, 
член правлiння. Володiє 0,1012% акцiй Товариства (часткою в статутному 
капiталi Товариства).

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 03.09.2018 р. Плохого Воло-
димира Максимовича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування 
змiн): обрання персонального складу Правлiння у зв'язку iз припиненням 
повноважень попереднього складу. Строк, на який призначено особу - з 
04.09.2018 року до 31.12.2018 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник слiдчого управлiння прокура-
тури областi: начальник управлiння процессуального керiвництва у 
кримiнальних провадженнях прокуратури областi; начальник вiддiлу нагляду 
за додержанням законiв органами внутрiшнiх справ при провадженнi досу-
дового розслiдування злочинiв проти життя та пiдтриманням державного об-
винувачення управлiння нагляду за додержанням законiв у кримiнальному 
провадженнi прокуратури областi, начальник вiддiлу нагляду за додержан-
ням законiв при розслiдуваннi злочинiв проти життя управлiння нагляду у 
кримiнальному провадженнi прокуратури областi. Не володiє пакетом акцiй 
Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства)

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

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

2. Найменування посади Закарлюка Олег Васильович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.09.04
(дата)
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Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів (пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

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: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРТОРГСТРОЙМАТЕРIАЛИ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05468794
3. Місцезнаходження емітента: 65033 М.ОДЕСА Вул. ОНЕЖСЬКА, 

БУД. 5
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0482) 329075 (0482) 329075
5. Електронна поштова адреса емітента: utsmodessa@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: utsmodessa.informs.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким на-

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

2. Текст повідомлення
Дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цін-

них паперів: 03.09.2018 р. Частка акціонера Мкртумян Андреаса Едиковича у 
загальній кількості акцій змінилася з 24.204% до 0.000%, у тому числі частка у 
загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 25.174% до 0.000%. 

Дія та яким чином вона відбувалась: пряме відчуження.
Відомості про осіб які входять до ланцюга володіння корпоративними пра-

вами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює 
розпорядження акціями: розпорядження акціями здійснював самостійно.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: немає.

Дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цін-
них паперів: 03.09.2018 р. Частка акціонера Мкртумян Лiпарiта Едiковича у 
загальній кількості акцій змінилася з 23.175% до 47.379%, у тому числі част-
ка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 24.103% до 49.277% 
(підсумковий пакет голосуючих акцій: 26177 простих іменних акцій). 

Дія та яким чином вона відбувалась: пряме набуття.
Відомості про осіб які входять до ланцюга володіння корпоративними пра-

вами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює 
розпорядження акціями: розпорядження акціями здійснює самостійно.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто: 21.06.2018р.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-

формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: немає.

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

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

2. Найменування посади.
Голова Правлiння _______  Мкртумян Л.Е.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  04.09.2018р.

Доводимо до відома всіх акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Харківський експериментальний ремонтно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 
05404268) та п’яти осіб, що акціонери АТ «ХЕРМЗ»  Бажанов В.І., Пузь О.І., 
Калінін С.А., Носенко О.Є., Приходько К.І. листами від 31.08.2018 року пові-
домили товариство про намір продати Щербиніній Любові Володимирівні 
(ІПНПП 2322201148) свої акції. Бажанов Валентин Іванович - кількість акцій 
178, що становить 0,541% від уставного фонду АТ «ХЕРМЗ», тип акцій – 
прос ті іменні; Пузь Олександр Іванович - кількість акцій 154, що становить 
0,468% від уставного фонду АТ «ХЕРМЗ», тип акцій – прості іменні; Калінін 
Сергій Анатолійович - кількість акцій 13 015, що становить 39,521% від устав-

ного фонду АТ «ХЕРМЗ», тип акцій – прості іменні; Носенко Олександр Єв-
генович - кількість акцій 722, що становить 2,192% від уставного фонду 
АТ  «ХЕРМЗ», тип акцій – прості іменні; Приходько Костянтин Іванович - кіль-
кість акцій 510, що становить 1,549% від уставного фонду АТ «ХЕРМЗ», тип 
акцій  – прості іменні, всі акції запропоновано придбати по номінальній вар-
тості - 5  грн. за одну акцію, тобто 14 579 акцій, що становить 42,271 % част-
ки від уставного фонду товариства за ціною 72 895 грн. 00 коп.

Просимо акціонерів АТ «ХЕРМЗ» повідомити про здійснення ними своїх 
прав відповідно до ст.7 ЗУ «Про акціонерні товариства» та ст. 7 Статуту 
АТ  «ХЕРМЗ».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІчНИЙ ЗАВОд»

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 дОчIРНЄ ПIдПРИЄМСТВО 
«IЛЛIч-АГРО дОНБАС» 
ПУБЛIчНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIчА»

2. Код за ЄДРПОУ 34550446
3. Місцезнаходження 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, 

вул. Семашка, б. 15, к. 405
4. Міжміський код, телефон та факс +38-095-292-30-45 
5. Електронна поштова адреса Marina.Kovalevskaya@harveast.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://agrodonbass.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Наказом Директора ДП «IЛЛIЧ-АГРО ДОНБАС» №32-ос вiд 

03.09.2018 р. звiльнено з посади головного бухгалтера Пiдприємства  
Михайлова Олега Iгоровича (паспорт ВЕ № 929920, виданий Жовтневим 
РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiйобластi 07.08.2003 
року) на пiдставi особистої заяви. Cтрок, протягом якого особа перебува-
ла на посадi: з 14.06.2016 р. Часткою у статутному капiталi не володiє. 
Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Мазуренко Руслан Леонiдович
Директор (підпис) (ініціали та прізвищекерівника)

05.09.2018
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента дОчIРНЄ ПIдПРИЄМСТВО 
«IЛЛIч-АГРО дОНБАС» ПУБ-
ЛIчНОГО АКЦIОНЕРНО ГО 
ТОВАРИСТВА «МАРIУПО ЛЬ-
СЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIчА»

2. Код за ЄДРПОУ 34550446
3. Місцезнаходження 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, 

вул. Семашка, б. 15, к. 405
4. Міжміський код, телефон та факс +38-095-292-30-45 
5. Електронна поштова адреса Marina.Kovalevskaya@harveast.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://agrodonbass.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Наказом Директора ДП «IЛЛIЧ-АГРО ДОНБАС» №33-ос вiд 04.09.2018 р. 

призначено на посаду головного бухгалтера Пiдприємства Свiтличну 
Свiтлану Василiвну (паспорт серiї ВВ № 307195, виданий Тельманiвським 
РВ УМВС України в Донецькiй областi 05.03.1998 р.). Особу призначено 
строком до 03.12.2018 р. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: начальник служби бухгалтерського облiку, провiдний бухгалтер 
вiддiлу, провiдний фахiвець вiддiлу. Часткою у статутному капiталi не 
володiє. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Мазуренко Руслан Леонiдович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

05.09.2018
(дата)
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Згідно ч. 1 ст. 64 ЗУ «Про акціонерні товариства», я, Щербиніна 
Любов Володимирівна (ІПНПП 2322201148), повідомляю, що маю на-
мір придбати акції Приватного акціонерного товариства «Харківський 
експериментальний ремонтно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 
05404268) у  акціонерів: Бажанов Валентин Іванович - кількість акцій 
178, що становить 0,541% від уставного фонду АТ «ХЕРМЗ», тип ак-
цій  – прості іменні; Пузь Олександр Іванович - кількість акцій 154, що 
становить 0,468% від уставного фонду АТ «ХЕРМЗ», тип акцій – про-
сті іменні; Калінін Сергій Анатолійович - кількість акцій 13 015, що ста-
новить 39,521% від уставного фонду АТ «ХЕРМЗ», тип акцій – прості 
іменні; Носенко Олександр Євгенович - кількість акцій 722, що стано-

вить 2,192% від уставного фонду АТ «ХЕРМЗ», тип акцій – прості 
іменні; Приходько Костянтин Іванович - кількість акцій 510, що стано-
вить 1,549% від уставного фонду АТ «ХЕРМЗ», тип акцій – прості 
іменні, всі акції запропоновано придбати по номінальній вартості - 
5  грн. за одну акцію, тобто 14 579 (чотирнадцять тисяч п’ятсот сімде-
сят дев’ять) штук акцій, що становить 42,271 % частки від уставного 
фонду товариства за ціною 72 895 (сімдесят дві тисячі вісімсот 
дев’яносто п’ять) грн. 00 коп.

Просимо акціонерів АТ «ХЕРМЗ» повідомити про здійснення ними 
своїх прав відповідно до ст.7 ЗУ «Про акціонерні товариства» та ст. 7 
Статуту АТ «ХЕРМЗ».

ЩЕРБИНІНА ЛЮБОВ ВОЛОдИМИРІВНА

НОВИНИ

Украина выплатила $444 млн купон по 
еврооблигациям-2015

Министерство финансов Украины выплатило $444 млн 
по шестому купону по облигациям внешнего госу-
дарственного займа (еврооблигациям), сообщили агент-
ству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе ведомства.

В Минфине напомнили, что поскольку первый поне-
дельник сентября в США является официальным выход-
ным, то выплата купона была осуществлена 4 сентя-
бря.

Как сообщалось, указанные еврооблигации были вы-
пущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году 
долговой операции с государственным и гарантирован-
ным государственным долгом, а также реструктуризации 
внешних заимствований Киева, «Укравтодора» и гос-

предприятия «Конструкторское бюро «Южное им.Янге-
ля» (Днепр).

Процентная ставка по всем указанным ценным бума-
гам была установлена на уровне 7,75% годовых. Про-
центный доход начисляется и выплачивается дважды в 
год – 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. 
Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября 
соответствующего года – с 2019 по 2027 год.

Общая сумма первого купонного платежа составила 
$473,313 млн, второго, третьего и четвертого - $505,429 млн, 
пятого - $444,4 млн.

При подготовке раздела «Новини»  
использованы материалы  
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
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Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
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www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18170
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
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