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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Акцiонерне товариство «Науково-
дослiдний i проектно-
конструкторський iн-ститут 
атомного та енергетичного насосо-
будування»

2. Код за ЄДРПОУ 00220477
3. Місцезнаходження 40003 м. Суми 2-га Залiзнична,2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0542) 25-13-71 (0542)78-69-02

5. Електронна поштова 
адреса

litvinenko@vniiaen.sumy.ua

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

vniiaen.sumy.ua

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
На чергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2018 

(протокол № 11) було прийнято наступне рiшення про виплату 
дивiдендiв:

Розподiлити чистий прибуток, отриманий Товариством за результата-
ми фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi, з урахуванням За-
кону України «Про управлiння об’єктами державної власностi» та по-
станови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження базового 
нормативу вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату 
дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 
2017 роцi господарських товариств, у статутному капiталi яких є 
корпоративнi права держави», наступним чином:

-75 % – до фонду виплати дивiдендiв;
-5 % – на формування резервного капiталу;
-5 % - на формування фонду технiчного переоснащення ;
-15 % – на провадження наукової та науково-технiчної дiяльностi та 

розвиток матерiально-технiчної бази, необхiдної для проведення науко-
вих дослiджень i науково-технiчних (експериментальних) розробок.

Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками робо-
ти Товариства за 2017 рiк у розмiрi - 232,82189 тис. грн.

Встановити, що виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством без-
посередньо акцiонерам.

На засiданнi Наглядової ради Товариства (протокол вiд 31.05.2018 
№ 103) прийнято наступне рiшення:

1. Визначити датою складення перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв за простими акцiями Товариства за результатами 
дiяльностi Товариства у 2017 роцi – 15.06.2018.

2. Нарахування та виплату дивiдендiв здiйснити у розмiрi, визначено-
му рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27 квiтня 
2018 року (протокол № 11) та в порядку, визначеному частиною 2 статтi 
30 Закону України «Про акцiонернi Товариства» - до 27.10.2018.

3. Протягом 10 днiв iз дати складення перелiку осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв, Товариство повiдомляє осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати 
шляхом розмiщення повiдомлення на офiцiйному веб-сайтi Товари-
ства.

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 Денисенко Роман 

Вiкторович
Завiдуючий юридичним бюро 
(довiренiсть № 281 вiд 04.05.2018)

(під-
пис)

(ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 2018.06.01
(дата)

АкцIонеРне ТоВАРисТВо «нАукоВо-ДослIДний I ПРоекТно-консТРукТоРський 
IнсТиТуТ АТомного ТА енеРгеТичного нАсособуДуВАння»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №105, 5 червня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ТоВАРисТВо З обмеже-

ною ВIДПоВIДАль-
нIсТю «гРАнIТ-Плюс»

2. Код за ЄДРПОУ 32766270
3. Місцезнаходження 1032, м.Київ, вул.Назарiвська, буд.11а
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 235-57-06 235-57-06
5. Електронна поштова адреса granit_plus@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://gp.granit-corporation.com

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

II. Текст повідомлення
31.05.2018 року було прийняте рiшення про звiльнення з посади голов-

ного бухгалтера ТОВ «Гранiт-Плюс» Борисову Ольгу Борисiвну за власним 

бажанням , на посадi працювала з 2007 року. Борисова О.Б. не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента та не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Згоди на публiкацiю особистих даних не 
надавала.

31.05.2018 року було прийняте рiшення про призначення з 01.06.2018р. 
на посаду головного бухгалтера ТОВ «Гранiт-Плюс» Назаренко Валентину 
Вiкторiвну. Назаренко В.В. не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни. В попереднi роки працювала головним бухгалтером в ДП КДII «Енерго-
проект». Термiн призначення - безстроково. Згоди на публiкацiю особистих 
даних не надавала.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Бамбiзо Андрiй Полiкарпович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 31.05.2018
(дата)

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування емітента АкцIонеРне ТоВА-
РисТВо "ЗАВоД 
"елекТРоДВигун"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14309014
3. Місцезнаходження емітента 85300 м. Покровськ  

вул. Захисникiв України, 130
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(06239)2-11-73,  
(050)-260-97-74 (06239)2-11-74

5. Електронна поштова адреса емітента gida6319@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

WWW.nord.ua/press/
electrodvig

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

2. Текст повідомлення
Рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на при-

ватне прийнято 29 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Завод «Електродвигун». Дата дер-
жавної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiстяться в ЄДР: 31 травня 2018 року. Повне найменування акцiонерного 
товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство «Завод «Електро-
двигун». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: 
Акцiонерне товариство «Завод «Електродвигун».

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

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

3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Кiтченко Геннадiй Олександрович
  М.П.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

СТВО «ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 31598066
3. Місцезнаходження: 14013, м.Чернігів, вул. Олександра Молодчо-

го, буд. 46
4. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 677990 (0462) 603672
5. Електронна поштова адреса: psk@athost.іnfo
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://psk.athost.іnfo

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

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради «ПОЛІСЬКА СК» 31.05.2018 переобрано на 

новий термін директора Буренка Юрія Володимировича у зв’язку із закін-
ченням терміну дії повноважень згідно зі Статутом, термін повноважень 
подовжено по 31.05.2019 включно. Особа акціями емітента не володіє, не 
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згоди на роз-
криття паспортних даних особою не надано. Посади, які особа обіймала 
протягом останніх 5 років: з 13.05.2010 директор «ПОЛІСЬКА СК».

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

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

2. Директор Буренок Юрій Володимирович (підпис) М.П. 04.06.2018

ПРиВАТне АкцІонеРне ТоВАРисТВо  
«ПолІськА сТРАХоВА комПАнІя»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПублІчне АкцІонеРне ТоВАРи-
сТВо «киЇВгАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 03346331
3. Місцезнаходження україна, м. київ, вул. м.бойчука, 4-б
4. Міжміський код, телефон та факс (044)495-04-04, (044)284-75-61
5. Електронна поштова адреса presskyivgaz@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://kyivgaz.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
ІІ. Текст повідомлення

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ «Київгаз» вiд 01 червня 2018 року 
(протокол вiд 01.06.2018 року) члена Наглядової ради Коваленка Миколу Ми-

хайловича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) об-
рано з 01.06.2018 р. головою Наглядової ради ПАТ «Київгаз». Часткою у ста-
тутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа не має непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який обрано особу 
– на строк, передбачений Законом України «Про акцiонернi товариства». 

Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: 09.1999 - 
08.2015 - директор ПрАТ «Глосар»; 08.2015 - по теперiшнiй час - заступник 
Генерального директора ПрАТ «Компанiя Київенергохолдинг».

Обрання на посаду Голови Наглядової ради вiдбулося у зв’язку з об-
ранням з 01.06.2018 р. нового складу Наглядової ради Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством Заступник Голови Правлiння з юридичних питань Лебе-
дєв Юрiй Володимирович 04.06.2018

ПублІчне АкцІонеРне ТоВАРисТВо  
«киЇВгАЗ»
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ПублIчне  
АкцIонеРне ТоВАРисТВо 

«оДеснАФТоПРоДукТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

03482749

3. Місцезнаходження емітента 65039 м. Одеса провулок 2-ий 
Артилерiйський, буд. 6

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0482) 305 - 714 (048) 784 - 74 - 13

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

NLitovchenko@onpk.com.ua

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

www.onp.com.ua

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

2. Текст повідомлення
Члена Правлiння Шаповал Наталiю Дмитрiвну (паспорт: згоди на роз-

криття не надано) обрано з 01.06.2018 р. (дата вчинення дiї 31.05.2018). 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - строком до 
13.04.2020р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - на-
чальник юридичного вiддiлу. Рiшення прийнято Наглядовою радою.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ______________ Рибка Олександр Володимирович
   М.П.

АкцІонеРне ТоВАРисТВо 
«жиТомиРобленеРго»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИ-

ТОМИРОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ: 22048622
3. Місцезнаходження: 10008 м.Житомир, вул. Пушкінська, 32/8
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412)402059, (0412)402044
5. Електронна поштова адреса: kanc@ztoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ztoe.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про виплату дивідендів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення 

про виплату дивідендів: 06.04.2018р.Дата складення перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв: 15 червня 2018р. Розмiр дивiдендiв, 
що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних 
зборiв:114 075 439,28 грн. Строк виплати дивiдендiв: з 01.07.2018року по 
05.10.2018року. 

Спосiб виплати дивiдендiв: через депозитарну систему України. 
Порядок виплати дивiдендiв: виплату дивідендів здійснити шляхом ви-

плати всієї суми дивідендів двома рівними частками пропорційно всім 
особам, що мають право на отримання дивідендів, у наступні дати: з 
01 липня 2018 року по 31 липня 2018 року, з 01 серпня 2018 року по 05 
жовтня 2018 року.

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

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

2. Голова Правління  Шекета О.М.
01.06.2018

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

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

1. Повне найменування емітента ПублIчне АкцIонеРне 
ТоВАРисТВо "киЇВ-
ський ЗАВоД "РАДАР"

2. Код за ЄДРПОУ 14307274
3. Місцезнаходження 03150, Київ, Предславинська, 35
4. Міжміський код, телефон та факс 0445299303 0445216805
5. Електронна поштова адреса denisov@adsl.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://radar.net.ua/

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

II. Текст повідомлення
Згiдно наказу ДК «Укроборонпром» вiд 01.06.2018 р. №177 виведено 

(вiдкликано) зi складу ревiзiйної комiсiї Голову ревiзiйної комiсiї Горбатюка 
Руслана Вiталiйовича, згоди посадової особи на розголошення iнформацiї 
щодо паспортних даних не отримано. Особа не володiє часткою в статутно-
му капiталi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Особа перебувала на посадi з 02.06.2014 р. по 01.06.2018 
р.

Згiдно наказу ДК «Укроборонпром» вiд 01.06.2018 р. №177 призначено 
Головою ревiзiйної комiсiї Шершакова Олександра Михайловича, згоди 
посадової особи на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не 
отримано. Особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа 
призначена безстроково.

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 Воронiн Володимир Олександрович
Голова правлiння - гене-
ральний директор

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.06.2018

(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АкцIонеРне ТоВАРи-

сТВо "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 Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ugv.com.ua

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

ІI. Текст повідомлення 
31.05.2018 року Загальними зборами акцiонерiв - Нацiональною 

акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» як єдиним акцiонером - власни-
ком 8 564 722 221 голосуючої акцiї Товариства, що є 100% статутного капiталу 
Товариства, було прийнято рiшення про надання згоди про вчинення значного 
правочину, а саме укладення з Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафто-
газ України» додаткової угоди до договору купiвлi-продажу природного газу 
сумарним обсягом до 4 674 275,038 тис.куб.м та вартiстю до 27 198 671,591 тис.
грн. Ринкова вартiсть майна, що є предметом договору, становить 
27 198 671,591 тис.грн. Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2017 року 
становить 146 836 446 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є 
предметом договору, до вартостi активiв Товариства становить 18,52 %.

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 Чаус В'ячеслав Анатолiйович
В.о.Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.06.04
(дата)
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Додаток 21
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 

облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

Приватне Підприємство «сиХІВське» ЄДРПоу 33562356
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 90/2/2017-Т
Дата реєстрації «01» листопада 2017 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій 
10 грудня 2017 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом 
емісії облігацій)

 10 грудня 2018 року

фактична  07 травня 2018 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії облігацій)

 71 416 ( Сiмдесят одна тисяча 
чотириста шiстнадцять) штук

фактично розміщених  71 416 ( Сiмдесят одна тисяча 
чотириста шiстнадцять) штук

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

 6 220 333,60 (Шість мiльйонiв 
двiстi двадцять тисяч триста 
тридцять три грн. 60 коп.)

фактично розміщених, грн  6 220 333,60 (Шість мiльйонiв 
двiстi двадцять тисяч триста 
тридцять три грн. 60 коп.)

5. Загальна сума залучених коштів від 
розміщення випуску (серії) облігацій, 
грн

 6 220 333,60 (Шість мiльйонiв 
двiстi двадцять тисяч триста 
тридцять три грн. 60 коп.)

Облігації, придбані членами наглядо-
вої (спостережної) ради**

Кількість (шт.):
Сума, сплачена за облігації  
(грн):

Облігації, придбані членами виконав-
чого органу**

Кількість (шт.):

Сума, сплачена за облігації (грн):
Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.):
Сума, сплачена за облігації (грн):

6. Кількість облігацій, що обліковують-
ся на рахунку в цінних паперах 
емітента за результатами повернення 
внесків, унесених в оплату за 
облігації, усім особам, які зробили ці 
внески***
7. Загальна сума повернутих внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески, грн***

Затверджено: Директор Кучма Тарас Євгенович
Від емітента*: Директор Кучма Тарас Євгенович
Від Центрального депозитарію цінних паперів: Начальник управління 

депозитарної діяльності та відповідального зберігання ЦП М. Адамовська 
____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про 

результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску обліга-
цій.

Зареєстровано: НКЦПФР Т.в.о. директора департаменту корпоративно-
го управління та корпоративних фінансів Н.Хохлова 29.05.2018 р.

Додаток 21
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 

облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

Приватне Підприємство «сиХІВське» ЄДРПоу 33562356
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 91/2/2017-Т
Дата реєстрації «01» листопада 2017 року.

1.Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі роз-
міщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій 
10 грудня 2017 року
2. Дата закінчення укладення договорів 
з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом емісії 
облігацій)

 10 грудня 2018 року

фактична  07 травня 2018 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії облігацій)

 24 ( Двадцять чотири) штуки.

фактично розміщених  24 ( Двадцять чотири) штуки.
4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

 1 093 484,40 (Один мільйон 
дев'яносто три тисячi чотириста 
вiсiмдесят чотири грн. 40 коп.).

фактично розміщених, грн  1 093 484,40 (Один мільйон 
дев'яносто три тисячi чотириста 
вiсiмдесят чотири грн. 40 коп.).

5. Загальна сума залучених коштів від 
розміщення випуску (серії) облігацій, 
грн

 1 093 484,40 (Один мільйон 
дев'яносто три тисячi чотириста 
вiсiмдесят чотири грн. 40 коп.).

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

Кількість (шт.):

Сума, сплачена за облігації 
(грн):

Облігації, придбані членами виконавчо-
го органу**

Кількість (шт.):

Сума, сплачена за облігації (грн):
Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.):

Сума, сплачена за облігації (грн):
6. Кількість облігацій, що обліковуються 
на рахунку в цінних паперах емітента за 
результатами повернення внесків, уне-
сених в оплату за облігації, усім особам, 
які зробили ці внески***
7. Загальна сума повернутих внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім осо-
бам, які зробили ці внески, грн***

Затверджено: Директор Кучма Тарас Євгенович
Від емітента*: Директор Кучма Тарас Євгенович
Від Центрального депозитарію цінних паперів: Начальник управління 

депозитарної діяльності та відповідального зберігання ЦП М. Адамовська 
____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про ре-

зультати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.
Зареєстровано: НКЦПФР Т.в.о. директора департаменту корпоративно-

го управління та корпоративних фінансів Н.Хохлова 29.05.2018 р.

ПРиВАТне ПІДПРиЄмсТВо «сиХІВське»

ТоВАРисТВо З обмеженою ВІДПоВІДАльнІс-
Тю «комПАнІя З уПРАВлІння АкТиВАми «сІТІ 
кеПІТАл», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33302670, ліцензія НКЦПФР 
на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з 
управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління актива-
ми) серія АЕ № 642003 від 27.03.2015 р., строк дії: 27.03.2015 р. - необмеже-
ний, повідомляє про втрату оригінала свідоцтва № 140 від 21.04.2005 р. про 
внесення відомостей про ПАйоВий ЗАкРиТий неДиВеРсиФІкоВАний 
ВенчуРний ІнВесТицІйний ФонД «сітіФонд» ТоВАРисТВА З обме-
женою ВІДПоВІДАльнІсТю «комПАнІя З уПРАВлІння АкТиВАми 
«сІТІ кеПІТАл» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 233140) до Єдиного державно-
го реєстру інститутів спільного інвестування.

ТоВАРисТВо З обмеженою ВІДПоВІДАль-
нІсТю «комПАнІя З уПРАВлІння АкТиВАми 
«сІТІ кеПІТАл», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33302670, ліцен-
зія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - 
діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з 
управління активами) серія АЕ № 642003 від 27.03.2015 р., строк дії: 
27.03.2015 р. - необмежений, повідомляє про втрату оригінала свідоцтва 
№1713 від 12.05.2010 р. про реєстрацію випуску інвестиційних сертифіка-
тів ПАйоВого ЗАкРиТого неДиВеРсиФІкоВАного ВенчуРного 
ІнВесТицІйного ФонДу «сітіФонд» ТоВАРисТВА З обмеженою 
ВІДПоВІДАльнІсТю «комПАнІя З уПРАВлІння АкТиВАми «сІТІ ке-
ПІТАл», реєстраційний код за ЄДРІСІ: 233140.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство 

«ФІнАнс бАнк»
2. Код за ЄДРПОУ - 19193869
3. Місцезнаходження - 02002, м. київ, вул. Панельна, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс - +38 044 569-40-70, +38 044 

569-40-70
5. Електронна поштова адреса - і@fіnancebank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – fіnancebank.com.ua
7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК» 
(протокол № 39 від 01 червня 2018 року) прийнято рішення припинити 
31 липня 2018 року повноваження членів ліквідаційної комісії ПАТ «ФІ-
НАНС БАНК» Мацюка А.В. та Кулик А.В., а саме:

припинити 31 липня 2018 року повноваження Члена Лiквiдацiйної 
комiсiї - заступника Голови Лiквiдацiйної комiсiї ПАТ «ФIНАНС БАНК» ма-
цюка Анатолiя Валерiйовича (РНОКПП 3100820077). Мацюк А.В. (не на-

дано згоди на розкриття паспортних даних) перебував на цiй посадi з 
21 серпня 2017 року. Часткою у статутному капiталi ПАТ «ФIНАНС БАНК» 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Протягом своєї дiяльностi займав посади юрисконсульта та генераль-
ного директора. Нового члена Лiквiдацiйної комiсiї ПАТ «ФIНАНС БАНК» 
замiсть звiльненого Мацюка Анатолiя Валерiйовича не обрано; 

припинити 31 липня 2018 року повноваження Члена Лiквiдацiйної 
комiсiї ПАТ «ФIНАНС БАНК» кулик Алiси Володимирiвни (РНОКПП 
3048916585). Кулик А.В. (не надано згоди на розкриття паспортних даних) 
перебувала на цiй посадi з 21 серпня 2017 року. Часткою у статутному 
капiталi ПАТ «ФIНАНС БАНК» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi займала 
посади податкового ревiзора та фiнансового директора. Нового члена 
Лiквiдацiйної комiсiї ПАТ «ФIНАНС БАНК» замiсть звiльненої Кулик Алiси 
Володимирiвни не обрано.

Встановити, що Ліквідаційна комісія ПАТ «ФІНАНС БАНК» з 01 серпня 
2018 року діє в одноосібному складі Голови Ліквідаційної комісії Мазур Юлії 
Петрівни.

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

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

голова ліквідаційної комісії  мазур юлія Петрівна
(підпис) М.П.  (ініціали та прізвище керівника) 01.06.2018

ПублІчне АкцІонеРне ТоВАРисТВо «ФІнАнс бАнк»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Електрозавод"

2. Код за ЄДРПОУ 00215108
3. Місцезнаходження 50106, м. Кривий Рiг,  

Електрозаводська, 1К
4. Міжміський код, телефон та факс 056 462 02 30 056 462 02 30
5. Електронна поштова адреса elektrozavod _kr@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.elektrozavod.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб

II. Текст повідомлення
Згідно з рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОЗАВОД» (протокол засідання Наглядової Ради То-
вариства №7 від 01.06.2018 р.) відбулися наступні зміни складу посадових 
осіб:

Враховуючи той факт, що Пархоменко Марина Валеріївна була прийня-
та на посаду в.о. головного бухгалтера ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД» тимчасо-
во (з 14.05.2018р. по 31.05.2018р.), було прийнято рішення продовжити 
строк виконання повноважень в.о. головного бухгалтера Пархоменко Ма-
риною Валеріївною до 30.06.2018р. згідно її заяви від 21.05.2018р.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Особу призначено на строк з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Згоду на розкриття паспортних даних надала. Паспортні дані: паспорт 

серiї АМ номер 089427, виданий Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй обл. 17.11.2000р.

Протягом своєї дiяльностi обiймала посади:
- заступник головного бухгалтера (з формування та контролю собівар-

тості) ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД»
- бухгалтера I категорiї ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД»
-санiтарка-няня;
- дiловод.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
 Директор якубовський Євген Валентинович 

04.06.2018р.

ПРиВАТне АкцIонеРне ТоВАРисТВо “елекТРоЗАВоД”

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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП 

БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 21685166
3. Місцезнаходження 01033, мiсто Київ, вул. Жилянська, буд. 43
4. Міжміський код, телефон та факс 0444900564 
5. Електронна поштова адреса Custody@otpbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.otpbank.com.ua/about/
informations/annual_reports/reports-ssmnk.php

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

II. Текст повідомлення
На річних Загальних зборах Акцiонерiв АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ОТП БАНК» (Рiшення Акцiонера АТ «ОТП БАНК» № 78 вiд 
01.06.2018р.), що вiдбулися 01 червня 2018 року, затверджено рiшення 
про припинення повноважень пана Ковача Тамаша Аттіли на посаді чле-

на Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного). Зазначена особа 
часткою у статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіє, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Пан Ковач Тамаш 
Аттіла обiймав посаду Члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (неза-
лежного) з 05 квітня 2018 року. 

Разом з тим, на річних Загальних зборах Акцiонерiв АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», що вiдбулися 01 червня 2018 року, затвер-
джено рiшення про обрання (призначення) пана Аута Хенріка на посаду 
члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного), починаючи з 
01 червня 2018 року до дати проведення наступних річних Загальних 
зборів Акціонерів у 2019 році.

До призначення пан Аут Хенрік у 2010 - 2014 рр. обіймав посаду Голо-
ви Правління і Генерального директора компанії Гарантіка Хітельгаран-
ція Зрт., Угорщина. У 2014 році пан Аут Хенрік вийшов на пенсію. Зазна-
чена особа часткою у статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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 Голова Правлiння  Тамаш Хак-Ковач
(підпис) М.П.  (ініціали та прізвище керівника) 01.06.2018

АкцІонеРне ТоВАРисТВо «оТП бАнк»
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ПоВІДомлення ПРо Виникнення особлиВоЇ ІнФоРмАцІЇ ПРо 
емІТенТА 

Повне найменування: ПублIчне АкцIонеРне 
ТоВАРисТВо "ПРоекТно-
консТРукТоРський ТеХнологIчний 
IнсТиТуТ "укРнАФТогАЗбуДПРоекТ"
Організаційно-правова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 01291382
Адреса місцезнаходження 01030, м. Київ, вулиця Богдана 

Хмельницького, будинок 51-Б
Телефон емітента (044) 275-94-66
Електронна поштова адреса 
емітента

pkti2@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://01291382.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента
31.05.2018 р. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГIЧНИЙ 
IНСТИТУТ "УКРНАФТОГАЗБУДПРОЕКТ" (надалі – Товариство) були при-
йняті рішення про зміну складу посадових осіб:
Припинено повноваження посадової особи – Голова Правлiння Савчук 
Володимир Олександрович (особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Повноваження припинено за угодою сторін. Особі нале-
жать 15300 акцій Товариства що становить 4,94% статутного капіталу. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа 
займала посаду з 18.11.2016 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Правлiння Головань 
Катерина Павлівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них). Повноваження припинено за угодою сторін. Особі не належать акції 
Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Особа займала посаду з 18.11.2016 р.
Обрано на посаду особу – Голова правління Сподін Сергій Юрійович 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в 
зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу правління. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші поса-
ди, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: СТОВ "ППЗ "Коро-
бівський" - радник директора. Особі належать 30940 акцій Товариства що 
становить 9,99% статутного капіталу. Посадову особу обрано терміном 
на 5 років.
Обрано на посаду особу – Член правління Дяченко Людмила Леонідівна 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в 
зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу правління. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші поса-
ди, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ДП "КРАЙ ПРОПЕР-
ТІ" - менеджер відділу оренди. Особі належать 30900 акцій Товариства 
що становить 9,98% статутного капіталу. Посадову особу обрано термі-
ном на 5 років.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана 
в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства Голова Правління Сподін Сергій Юрійович.

ВIДкРиТе  
АкцIонеРне ТоВАРисТВо «меРиДIАн» 

Iм. с.П.коРольоВА
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ВIДкРиТе АкцIонеРне ТоВАРисТВо 

«меРиДIАн» Iм. с.П.коРольоВА
2. Код за ЄДРПОУ: 14312973
3. Місцезнаходження: 03124 Київ Вацлава Гавела,8
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 594 29 41; 044 408 44 00
5. Електронна поштова адреса: vku@merydian.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.merydian.kiev.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Наказом Державного концерну «Укроборонпром» №174 від 01.06.2018р. 
«Про представника держави в Наглядовій раді ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Ко-
рольова» посадова особа Горбатюк Руслан Віталійович, яка займала по-
саду в.о. члена наглядової ради, звільнена.

Виконання обов’язків члена наглядової ради ВАТ «Меридіан» 
ім. С.П. Корольова, до моменту обрання загальними зборами акціонерів 
ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова наглядової ради покласти на директо-
ра департаменту юридичної підтримки та правової експертизи ДК «Укр-
оборонпром» Сільченка Олексія Анатолійовича.

Посадова особа Сільченко Олексій Анатолійович (не надав згоди на 
оприлюднення особистих даних) призначений на посаду в.о. члена на-
глядової ради ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова на підставі наказу 
ДК «Укр оборонпром» №174 від 01.06.2018р. «Про представника держави 
у наглядовій раді ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова». 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Строк на який призначено особу: до прийняття рішення про обрання 

наглядової ради загальними зборами акціонерів ВАТ «Меридіан» 
ім. С.П. Корольова.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
голова правління В.о. Проценко

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
01.06.2018р.

(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 «елІТА»

2. Код за ЄДРПОУ: 00310120
3. Місцезнаходження: 16100, смт Сосниця, Сосницький р-н, Чернігів-

ська обл., вул. Освіти, 10
4. Міжміський код, телефон та факс: (04655) 21346 (04655) 21346
5. Електронна поштова адреса: post@elіtamoda.bіz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: elіta.bіz.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Елі-
та» 31.05.2018 припинено повноваження виконуючої обов’язки директора 
Бахир Людмили Миколаївни в зв’язку з закінченням терміну дії повнова-
жень, перебувала на посаді з 22.11.2017, володіє 0,0405% простих іменних 
акцій емітента, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Елі-
та» (протокол від 31.05.2018 № 183) обрано на вакантну посаду директора 
Бахир Людмилу Миколаївну з 01.06.2018 року згідно зі Статутом, термін 

повноважень по 31.05.2019, володіє 0,0405% простих іменних акцій емітен-
та, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згоди 
на розкриття паспортних даних особою не надано. Протягом останніх п’яти 
років обіймала посади: з 22.11.2017 - виконуючої обов’язки директора емі-
тента, до 22.11.2017 - головного бухгалтера емітента.

Розпорядженням виконуючої обов’язки директора Приватного акціонер-
ного товариства «Еліта» від 31.05.2018 припинено повноваження виконую-
чої обов’язки головного бухгалтера Курбацької Людмили Михайлівни з 
01.06.2018 з в’язку з переверенням на посаду головного бухгалтера. Пере-
бувала на посаді з 22.11.2017, акціями емітента не володіє, не має непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згоди на розкриття 
паспортних даних особою не надано.

Розпорядженням виконуючої обов’язки директора Приватного акціонер-
ного товариства «Еліта» від 31.05.2018 призначено на посаду головного 
бухгалтера Курбацьку Людмилу Михайлівну з 01.06.2018 безстроково. Ак-
ціями емітента не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 
Протягом останніх п’яти років обіймала посади: з 22.11.2017 - виконуючої 
обов’язки головного бухгалтера емітента, до 22.11.2017 - заступника голов-
ного бухгалтера емітента.

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

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

2. Директор Бахир Людмила Миколаївна(підпис) М.П. 04.06.2018
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ЗАкРиТе АкцІонеРне ТоВАРисТВо 
«сТРАХоВА комПАнІя «укРПРом-
сТРАХ» (код ЄДРПоу 31810453) повідомляє, про те, що було 
втрачено сВІДоцТВо про реєстрацію фінансової установи серія та 
номер свідоцтва сТ № 35 від 21.08.2004 року (розпорядження комісії 
від 24.06.2004 №1224), вважати недійсним.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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Додаток 45 до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 4 розділу ІІ)

РІчнА ІнФоРмАцІя емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента

ПРиВАТне АкцІонеР-
не ТоВАРисТВо 
«кАРТель»

31201893
01135, м. Київ, вул. Павлівська 29 
(044) 502-69-00

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії

01.06.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію

http://www.depo.ua

{Положення доповнено новим додатком 45 згідно з Рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 
16.12.2014}
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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 

"Iста-центр"
2. Код за ЄДРПОУ 23073489
3. Місцезнаходження 49051, м. Днiпро, Курсантська,30
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(056) 790-75-49 (056) 790-75-49 

5. Електронна поштова адреса inna@nac-ista.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.ista-center.dp.ua

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

II. Текст повідомлення
Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства «Iста-центр» при-

йняла рiшення щодо обрання головою Наглядової ради Зiмiна Олега Пе-
тровича (протокол засiдання Наглядової ради вiд 30.05.2018 р.). Зiмiн Олег 
Петрович згоду на розкриття паспортних даних не надав. Зазначена особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дана осо-
ба обрана на посаду голови Наглядової ради строком на 1(один) рiк до 
моменту переобрання, згiдно з Положенням про Наглядову раду Товари-
ства.Iншi посади, якi Зiмiн Олег Петрович обiймал протягом останнiх п`яти 
рокiв: з 02.07.2012 р. по даний час – голова Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Днiпропетровський дослiдний завод «Енергоавтомати-
ка» (мiсцезнаходження м.Днiпро, вул. Базова,2). Не є афiлiйованою осо-
бою Товариства. Зiмiн Олег Петрович є представником акцiонера Товари-
ства- юридiчної особи ТОВ «Оберон-Центр». Частки в статутному капіталі 
емітента не має.

Ревiзiйна комiсiя Приватного акцiонерного товариства «Iста-центр» 
(далi по тексту - Товариство) прийняла рiшення щодо обрання Головою 
ревiзiйної комiсiї Копилова Михайла Вiталiйовича (протокол засiдання 
ревiзiйної комiсiї вiд 30.05.2018 р.). Копилов Михайло Вiталiйович згоду на 
розкриття паспортних даних не надав. Зазначена особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Копилова Михайла 
Вiталiйовича обрано на посаду голови ревiзiйної комiсiї строком на 
1 (один) рiк до моменту переобрання, згiдно з Положенням про ревiзiйну 
комiсiю Товариства. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом 
останнiх п`яти рокiв: з 2012 р. по даний час член ради товариства з обме-
женою вiдповiдальнiстю «Днiпропетровський дослiдний завод «Енергоав-
томатика», м. Днiпро, вул. Базова ,2. Немає заборони обiймати певнi по-
сади та займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою 
Товариства. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 
складае 1,1508.

На пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства «Iста-центр» (протокол засiдання Наглядової ради вiд 30.05.2018 р.) 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з припиненням 
повноважень Голови та членiв правлiння та обранням нового складу 
правлiння. Припинено повноваження голови правлiння Ковальчука Воло-
димира Петровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Згоду на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надала.Перебував на 
посадi з 16.05.2017 р. по 30.05.2018 р. Частки в статутному капіталі емітен-
та не має.

На пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства «Iста-центр» (протокол засiдання Наглядової ради вiд 30.05.2018 р.) 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з припиненням 

повноважень Голови та членiв правлiння та обранням нового складу 
правлiння.Припинено повноваження члена правлiння Резнiк Галини 
Василiвни. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Перебувала на 
посадi з 16.05.2017 р. по 30.05.2018 р. Згоду на розкриття паспортних да-
них посадова особа не надала. Частки в статутному капіталі емітента не 
має

На пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства «Iста-центр» (протокол засiдання Наглядової ради вiд 30.05.2018 р.) 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з припиненням 
повноважень Голови та членiв правлiння та обранням нового складу 
правлiння.Припинено повноваження члена правлiння Мєркова Андрiя Ми-
колайовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Перебував на 
посадi з 16.05.2017 р. по 30.05.2018 р. Згоду на розкриття паспортних да-
них посадова особа не надала. Розмір частки в статутному капіталі емітен-
та (у відсотках) складае 1,1508.

На пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства «Iста-центр» (протокол засiдання Наглядової ради вiд 30.05.2018 р.) 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з припиненням 
повноважень Голови та членiв правлiння та обранням нового складу 
правлiння.Обрано головою правлiння Ковальчука Володимира Петровича. 
Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв - з 
29.11.2012 р. голова правлiння Приватного акцiонерного товариства «Iста-
центр». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Ковальчук Володимир 
Петрович обран головою правлiння с 30.05.2018 р. до моменту переобран-
ня. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Част-
ки в статутному капіталі емітента не має

На пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства «Iста-центр» (протокол засiдання Наглядової ради вiд 30.05.2018 р.) 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з припиненням 
повноважень Голови та членiв правлiння та обранням нового складу 
правлiння.Обрано членом правлiння Резнiк Галину Василiвну. Попереднi 
посади, що займала дана особа протягом останних п`яти рокiв - з 
24.02.2009 р. займає посаду заступника голови правлiння по правовим пи-
танням Приватного акцiонерного товариства «Iста-центр». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному 
складi по данiй особi не було. Резнiк Галина Василiвна обрана членом 
правлiння с 30.05.2018 р. до моменту переобрання. Згоду на розкриття 
паспортних даних посадова особа не надала. Частки в статутному капіталі 
емітента не має

На пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства «Iста-центр» (протокол засiдання Наглядової ради вiд 30.05.2018 р.) 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з припиненням 
повноважень Голови та членiв правлiння та обранням нового складу 
правлiння.Обрано членом правлiння Мєркова Андрiя Миколайовича. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередни 
посади, що займала дана особа протягом останних п`яти рокiв - член 
правлiння Приватного акцiонерного товариства «Iста-центр». Змiн в персо-
нальному складi по данiй особi не було. Мєрков Андрiй Миколайович об-
ран членом правлiння с 30.05.2018 р. до моменту переобрання. Згоду на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Розмір частки в 
статутному капіталі емітента (у відсотках) складае 1,1508.

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 Ковальчук Володимир Петрович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 31.05.2018
(дата)

ПРиВАТне АкцIонеРне ТоВАРисТВо  
“IсТА-ценТР”

ШАноВнІ АкцІонеРи !
Доводимо до відома , що чергові Загальні збори акціонерів

Приватного акціонерного товариства
«Вишгороденергобудтранс»

відбудуться 10 липня 2018 року о 14-00 годині.
за місцем знаходження товариства, а саме за адресою:  

україна, київська обл.,
м. Вишгород, вул.набережна, буд.1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 

проводиться з 12-00 до 13-30 год. за визначеною адресою проведення 
чергових загальних зборів акціонерів.

З матеріалами , щодо питань порядку денного, акціонери можуть 
ознайомитись за місцезнаходженням товариства. Довідки по телефону 

(04596-54813).
Порядок денний зборів:

1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства та 
складу лічильної комісії.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів То-

ПРиВАТне АкцІонеРне ТоВАРисТВо  
«ВиШгоРоДенеРгобуДТРАнс»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АкцІонеРне ТоВАРи-

сТВо «оДесАобленеРго»
2. Код за ЄДРПОУ: 00131713
3. Місцезнаходження: 65031, м. одеса, миколи боровського, б. 28-б
4. Міжміський код, телефон та факс: (048) 705 20 56, (048) 705 20 79
5. Електронна поштова адреса: kanc@od.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття 
Інформації: www.oblenergo.odessa.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Прийняття рішення про виплату дивідендів
ІІ. Текст повідомлення

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСА-
ОБЛЕНЕРГО» від 18.04.2018 року, про виплату дивідендів, Наглядовою радою 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 31.05.2018 року (про-
токол від 31.05.2018 р.) прийнято рішення про встановлення дати складення 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх 
виплати.Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішен-
ня про виплату дивідендів: 18.04.2018 року;Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів: 15.06.2018 року;Розмір дивідендів, що 
підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн.): 
4756842,17грн.;Строк виплати дивідендів: з 20.06.2018 р. по 17.10.2018 р.;

Спосіб виплати дивідендів: через депозитарну систему;
Порядок виплати дивідендів: виплату дивідендів здійснити шляхом ви-

плати всієї суми дивідендів у повному обсязі.
ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління  Ніверчук О.М.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)  01.06.2018 (дата)

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

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

1. Повне найменування емітента ПРиВАТне 
АкцIонеРне ТоВАРи-
сТВо "киЇВський 
ЗАВоД ШАмПАнськиХ 
Вин "сТоличний"

2. Код за ЄДРПОУ 30373419
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, Сирецька, 27
4. Міжміський код, телефон та факс 0442772507 2772544
5. Електронна поштова адреса roman.zadorogniy@sekt.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.sovetskoe.com/ukrainian/infoua/

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

II. Текст повідомлення
На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «КЗШВ «Столичний» (далi - Това-

риство), що вiдбулися 24 квiтня 2018 року, було прийнято рiшення про 
змiну типу Товариства.

Державну реєстрацiю вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, 
що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань здiйснено 30 травня 2018 року.

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни – Публiчне 
акцiонерне товариство «Київський завод шампанських вин «Столичний».

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - Приватне 
акцiонерне товариство «Київський завод шампанських вин «Столичний».

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 Романський Валерiй Олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 31.05.2018
(дата)

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 АкцІонеРне 

ТоВАРисТВо "сТРАХоВА комПАнІя "укРгАЗ-
ПРомПолІс – жиТТя»

2. Код за ЄДРПОУ: 33833231
3. Місцезнаходження: 01054, м. Київ, Олеся Гончара, 41, лiтера А
4. Міжміський код, телефон та факс: 44 220 42 52 44 220 42 31
5. Електронна поштова адреса: nikolaenko@ugpp.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: www.ugpp-life.com.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до протоколу Наглядової Ради ПрАТ «СК «Укргазпромполіс 
- Життя» від 29 травня 2018 року № 05/01 прийнято рішення переобрати 
Генерального директора Товариства Сухину Ігоря Івановича та переофор-
мити з ним трудовий контракт на новий термін відповідно до Статуту Това-
риства строком на 3 (три) роки.

Сухина Ігор Іванович переобраний на посаду Генерального директора 
Товариства з 29.05.2018 р. строком на 3 (три) роки, згоду на розкриття 
паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емітента не во-
лодіє (0%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, протягом останніх п’яти років перебував на наступних посадах: 

з 12.09.2012 – дотепер – Голова Правління ПрАТ СК «Укргазпромпо-
ліс»; з 26.05.2015 – дотепер – Генеральний директор «СК «Укргазпромпо-
ліс – Життя».

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 Сухина Ігор Іванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.05.2018
(дата)

вариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності 

Товариства за 2016-2017 роки. Затвердження звітів Правління про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2017 
роки та визначення основних напрямків діяльності Товариства. Прийнят-
тя інших рішень за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства. Затвердження звіту Наглядової 
ради.. Прийняття інших рішень за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії. 
Прийняття інших рішень за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження фінансової звітності та балансу Товариства за 2016-
2017 роки. 

7. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку по-
криття збитків за 2016-2017 роки.

8. Ліквідація структурних підрозділів ПрАТ «Вишгороденергобуд-
транс». 

9. Про відкликання виконавчого органу Товариства та обрання голови 
та членів правління.

10.Різне.
Для участі у зборах акціонерам треба мати паспорт, що посвідчує осо-

бу, та сертифікат, а представникам акціонерів паспорт та оформлене 
згідно з чинним законодавством доручення.

Правління ПрАТ «Вишгороденергобудтранс»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повне найменування емітента: 
код за ЄДРПоу: 
місцезнаходження:

міжміський код, телефон та 
факс:
електронна поштова адреса:
Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації:
Вид відомостей:

Публічне акціонерне товариство 
«Веско»
00282049
84205, Донецька область, 
м. Дружківка,  
вул. Індустріальна, буд.2 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.com.ua 
http://vesco.net.ua/index.php/
actzionery

Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

Текст повідомлення:
01 червня 2018 року, згiдно вимог ст.70 Закону України «Про акцiонернi 

товариства» та Статуту Товариства, Рiшенням єдиного акцiонера 
Публiчного акцiонерного товариства «Веско» №52 вiд 01.06.2018 р. надана 
згода на вчинення значного правочину. Предметом правочину (додаткової 
угоди про збiльшення суми договору №45/17 вiд 29.08.2017 року) є отри-

мання транспортно-екпедиторських послуг вiд ТОВ «Iнновацiйна тран-
спортна компанiя» на орiєнтовну суму 300 000 000,00 грн. з ПДВ. Вартiсть 
активiв ПАТ «Веско» за 2017 рiк складає 2 659 805 000,00 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Веско» становить 11,2790%.

01 червня 2018 року, згiдно вимог ст.70 Закону України «Про акцiонернi 
товариства» та Статуту Товариства, Рiшенням єдиного акцiонера 
Публiчного акцiонерного товариства «Веско» №52 вiд 01.06.2018 р. надана 
згода на вчинення значного правочину. Предметом правочину (додаткової 
угоди про збiльшення суми договору №604 вiд 27.10.2014 року) є закупiвля 
нафтопродуктiв (дизпалива) у ТОВ «Престиж Ресурс» на орiєнтовну суму 
500 000 000,00 грн. з ПДВ. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2017 рiк скла-
дає 2 659 805 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 18,7983%.

Iнформацiя про контракт №604 вiд 27.10.2014 р. не розкривалась, 
оскiльки рiшення про вчинення такого правочину було прийнято до введен-
ня в дiю вимог щодо обов’язковостi розкриття iнформацiї про значнi право-
чини.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься в повiдомленнi та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з 
законодавством.

Генеральний директор  Є.В. Цимарман

ПублІчне АкцІонеРне ТоВАРисТВо  
«Веско»

ПРиВАТне АкцIонеРне ТоВАРисТВо 
“слоВ’янський кРейДо-ВАПняний 

ЗАВоД”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Слов'янський крейдо-вапняний 
завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00290587
3. Місцезнаходження 84162, смт. Черкаське, -
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0676216756 -

5. Електронна поштова адреса pratskvz@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.smiz.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно Наказу №43к вiд 31.05.2018р. Приватного акцiонерного товари-

ства «Слов’янський крейдо-вапняний завод» надано оплачувану вiдпустку 
у зв’язку з вагiтнiстю та пологами головному бухгалтеру Бутнар Євгенiї 
Володимирiвнi з 01.06.2018р по 04.10.2018р. Яка не володiє часткою у 
статутному капiталi на момент вiдпустки непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, на данiй посадi перебуває з 
01.12.2018р (загальний строк займаної посади шiсть мiсяцiв). Згоди на 
розкриття паспортних даних не надала. Виконуючим обов’язки за 
сумiсництвом на перiод вiдпустки призначено рiшенням Наглядової ради 
Директора Стрельцова Володимира Iзосимовича

Згiдно Протоколу засiдання Наглядової ради №3/18 вiд 31.05.2018р., 
наказу №43к вiд 31.05.2018р. Приватного акцiонерного товариства 
«Слов’янський крейдо-вапняний завод» призначено виконуючим обов’язки 
головного бухгалтера, за сумiсництвом, Стрельцова Володимира 
Iзосимовича на час вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю та пологами головного 
бухгалтера Бутнар Євгенiї Володимирiвни з 01.06.2018р по 04.10.2018р. 
Стрельцов Володимир Iзосимович часткою у статутному капiталi не 
володiє, на час призначення непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не було. На час призначення займає посаду директора. 

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 Стрельцов Володимир Iзосимович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 31.05.2018
(дата)

ПублІчне АкцІонеРне ТоВАРисТВо «киЇВгАЗ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПублІчне АкцІонеРне ТоВАРи-

сТВо «киЇВгАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ 03346331
3. Місцезнаходження україна, м. київ, вул. м.бойчука, 4-б
4. Міжміський код, телефон та факс (044)495-04-04, (044)284-75-61
5. Електронна поштова адреса presskyivgaz@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

виплату дивідендів
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Київгаз» вiд 01 червня 2018 року (прото-
кол вiд 01.06.2018 року) затверджено порядок виплати дивідендів за 2017 рік.

Підставою виплати дивідендів є рішення річних загальних зборів акціоне-
рів Товариства від 27 квітня 2018 року, яким встановлено спосіб виплати диві-
дендів - безпосередньо акціонерам. 

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 
встановлена станом на 18 червня 2018 року.

Розмір дивідендів за 2017 рік складає 366 900 грн. (триста шістдесят шість 
тисяч дев»ятсот гривень) 00 коп., а саме 0,06468 грн. (нуль цілих шість тисяч 
чотириста шістдесят вісім стотисячних гривні) на 1 просту іменну акцію.

Строк виплати дивiдендiв: шiсть мiсяцiв з дня прийняття рiшення Загаль-
ними зборами Товариства – до 27.10.2018 року.

Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам.
Порядок виплати дивiдендiв: виплата усiєї суми дивiдендiв у повному 

обсязi всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.
Виплату дивідендів за 2017 рік здійснити у строк, що не перевищує шести 

місяців з дня прийняття річними загальними зборами рішення про виплату 
дивідендів. 

Виплата дивідендів безпосередньо акціонерам, а саме направлення від-
повідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів, здійснюється:

- шляхом переказу дивідендів на грошові банківські рахунки отримувачів 
(банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів).

- та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в пе-
реліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, 
які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банків-
ський рахунок). 

У разі повернення коштів, переказаних згідно з пунктом 6 цього Порядку, 
виплата таких коштів відповідним акціонерам здійснюється через депозитар-
ну систему України згідно з Порядком виплати акціонерним товариством диві-
дендів, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 12.04.2016 № 391.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством Заступник Голови Правлiння з юридичних питань Лебе-
дєв Юрiй Володимирович 04.06.2018
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

"КОНКОРД" 
(код ЄДРПОУ 34514392,  місцезнаходження товариства згідно його ста-

туту: Україна,  49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїць-
ка, 2), надалі - Банк,  повідомляє про проведення 22 червня 2018 року по-
зачергових Загальних зборів акціонерів Банку. Початок позачергових За-
гальних зборів акціонерів об 17 годині 00 хвилинах за адресою: м. Дніп-
ро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових За-
гальних зборах акціонерів Банку відбудеться 22 червня 2018 року з 16-30
до 16-55 години за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Банку:
м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних
зборах акціонерів Банку,  буде складений станом на 24 годину за три робо-
чі дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Банку, тобто на 24 го-
дину 18 червня 2018 року, у порядку встановленому діючим законодавс-
твом.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонери Бан-
ку (надалі - Збори) повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а
представник акціонерів - документ, що посвідчує особу, та довіреність,
оформлену в  відповідності до вимог чинного законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною уста-
новою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, упов-
новаженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити зав-
дання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загаль-
них зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно
проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голо-
сувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо дові-
реність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі
питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на
Зборах декільком своїм представникам. 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування
на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав
довіреність, замість свого представника.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з  проектом
порядку денного

1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Про визначення порядку проведення голосування на позачергових За-

гальних зборах акціонерів ПАТ "АКБ "КОНКОРД" та способу засвідчення
бюлетенів для голосування.

3. Про зміну типу акціонерного товариства Банку.
4. Про зміну найменування Банку.

5. Внесення змін до Статуту Банку, шляхом викладення його у новій ре-
дакції.

6. Про затвердження в новій редакції Положень, що регламентують ді-
яльність органів управління Банку (про Загальні збори, Наглядову раду та
Правління). 

7. Про затвердження в новій редакції Принципів (Кодексу) корпоративно-
го управління Банку.

8. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.
Адреса власного веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також інформація, визначена у частині 4 статті 35 Закону України
"Про акціонерні товариства"   -  https://concord.ua/.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлен-
ня про проведення 22 червня 2018 року позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів ПАТ "АКБ "КОНКОРД", а саме станом на 29 травня 2018 року, за-
гальна кількість акцій та голосуючих акцій  ПАТ "АКБ "КОНКОРД" становить
200 000 штук простих іменних акцій.

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонери Банку ма-
ють можливість  ознайомитися  з документами (матеріалами), необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з доку-
ментами відбудеться від дати надіслання акціонерам даного повідомлен-
ня до 21 червня 2018 року (включно)  в робочі дні з понеділка по п'ятницю
з 9.00 до 17.00 години за місцезнаходженням Банку:  Україна,  49000, Дніп-
ропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2, а у день проведення
позачергових Загальних зборів акціонери Банку - за  місцем їх проведен-
ня. Довідки можна отримати за телефоном:  (0562) 31-04-38. Посадова
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:
корпоративний секретар банку Батюкова Олена Миколаївна.

На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів та порядку денного загальних зборів, Банк до початку загальних
зборів надає письмові відповіді. Банк може надати одну загальну відповідь
на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції акціонерів щодо питань,
включених до проекту порядку денного Зборів, вносяться відповідно до ви-
мог Закону України "Про акціонерні товариства". Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповід-
ні проекти рішень з цих питань. 

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить,
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішення.

Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом вклю-
чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не
має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або про-
ектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Банк не пізніше
ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі
зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що
додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Голова Правління Міняйло В.Ф

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

дання згоди на вчинення значних правочинів.

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

01.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме на
участь Банку 01.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 144 на суму 74 000
тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину,
визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 74 000 тис. грн. Вар-
тiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом
на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вар-

тостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) скла-
дає 14,58%.

2. Наглядовою радою Банку 01.06.2018 прийняте рiшення про вчинення
значного правочину, а саме:  договору застави товарів в обороті ?008-
2018-1-Т від 01.06.2018., укладеного з заставодавцем - ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМАГРОХОЛДІНГ",  код ЄД-
РПОУ - 41145888., відповідно до якого у якості забезпечення виконання зо-
бов'язань за кредитним договором ?008-2018 від 01.06.2018 р., у заставу
Банку передається належне ТОВ "ПРОМАГРОХОЛДІНГ" рухоме майно -
товари в обороті, а саме: олія соняшникова, українського походження у
кількості 4100 тон, заставною  вартістю 83 708 347,00 грн.  (вісімдесят три
мільйони сімсот вісім тисяч триста сорок сім гривень  00 копійок) (без
ПДВ). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, виз-
начена вiдповiдно до законодавства, становить: 83 708 347,00 грн. Вар-
тiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг,
що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останнь-
ої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 16.49 %.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф.  

04.06.2018 р.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

"КОНКОРД" 
(код ЄДРПОУ 34514392,  місцезнаходження товариства згідно його ста-

туту: Україна,  49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїць-
ка, 2), надалі - Банк,  повідомляє про проведення 22 червня 2018 року по-
зачергових Загальних зборів акціонерів Банку. Початок позачергових За-
гальних зборів акціонерів об 17 годині 00 хвилинах за адресою: м. Дніп-
ро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових За-
гальних зборах акціонерів Банку відбудеться 22 червня 2018 року з 16-30
до 16-55 години за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Банку:
м. Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних
зборах акціонерів Банку,  буде складений станом на 24 годину за три робо-
чі дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Банку, тобто на 24 го-
дину 18 червня 2018 року, у порядку встановленому діючим законодавс-
твом.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонери Бан-
ку (надалі - Збори) повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а
представник акціонерів - документ, що посвідчує особу, та довіреність,
оформлену в  відповідності до вимог чинного законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною уста-
новою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, упов-
новаженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити зав-
дання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загаль-
них зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно
проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голо-
сувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо дові-
реність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі
питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на
Зборах декільком своїм представникам. 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування
на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав
довіреність, замість свого представника.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з  проектом
порядку денного

1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Про визначення порядку проведення голосування на позачергових За-

гальних зборах акціонерів ПАТ "АКБ "КОНКОРД" та способу засвідчення
бюлетенів для голосування.

3. Про зміну типу акціонерного товариства Банку.
4. Про зміну найменування Банку.

5. Внесення змін до Статуту Банку, шляхом викладення його у новій ре-
дакції.

6. Про затвердження в новій редакції Положень, що регламентують ді-
яльність органів управління Банку (про Загальні збори, Наглядову раду та
Правління). 

7. Про затвердження в новій редакції Принципів (Кодексу) корпоративно-
го управління Банку.

8. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.
Адреса власного веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також інформація, визначена у частині 4 статті 35 Закону України
"Про акціонерні товариства"   -  https://concord.ua/.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлен-
ня про проведення 22 червня 2018 року позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів ПАТ "АКБ "КОНКОРД", а саме станом на 29 травня 2018 року, за-
гальна кількість акцій та голосуючих акцій  ПАТ "АКБ "КОНКОРД" становить
200 000 штук простих іменних акцій.

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонери Банку ма-
ють можливість  ознайомитися  з документами (матеріалами), необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з доку-
ментами відбудеться від дати надіслання акціонерам даного повідомлен-
ня до 21 червня 2018 року (включно)  в робочі дні з понеділка по п'ятницю
з 9.00 до 17.00 години за місцезнаходженням Банку:  Україна,  49000, Дніп-
ропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2, а у день проведення
позачергових Загальних зборів акціонери Банку - за  місцем їх проведен-
ня. Довідки можна отримати за телефоном:  (0562) 31-04-38. Посадова
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:
корпоративний секретар банку Батюкова Олена Миколаївна.

На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів та порядку денного загальних зборів, Банк до початку загальних
зборів надає письмові відповіді. Банк може надати одну загальну відповідь
на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції акціонерів щодо питань,
включених до проекту порядку денного Зборів, вносяться відповідно до ви-
мог Закону України "Про акціонерні товариства". Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповід-
ні проекти рішень з цих питань. 

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить,
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішення.

Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом вклю-
чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не
має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або про-
ектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Банк не пізніше
ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі
зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що
додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Голова Правління Міняйло В.Ф

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

дання згоди на вчинення значних правочинів.

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

01.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме на
участь Банку 01.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 144 на суму 74 000
тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину,
визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 74 000 тис. грн. Вар-
тiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом
на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вар-

тостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) скла-
дає 14,58%.

2. Наглядовою радою Банку 01.06.2018 прийняте рiшення про вчинення
значного правочину, а саме:  договору застави товарів в обороті ?008-
2018-1-Т від 01.06.2018., укладеного з заставодавцем - ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМАГРОХОЛДІНГ",  код ЄД-
РПОУ - 41145888., відповідно до якого у якості забезпечення виконання зо-
бов'язань за кредитним договором ?008-2018 від 01.06.2018 р., у заставу
Банку передається належне ТОВ "ПРОМАГРОХОЛДІНГ" рухоме майно -
товари в обороті, а саме: олія соняшникова, українського походження у
кількості 4100 тон, заставною  вартістю 83 708 347,00 грн.  (вісімдесят три
мільйони сімсот вісім тисяч триста сорок сім гривень  00 копійок) (без
ПДВ). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, виз-
начена вiдповiдно до законодавства, становить: 83 708 347,00 грн. Вар-
тiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг,
що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останнь-
ої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 16.49 %.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф.  

04.06.2018 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

(код ЄДРПОУ 20280450,  місцезнаходження товариства згідно його ста-
туту: Україна,  49101,  Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект
Пушкіна,15), надалі - Банк,  повідомляє про проведення 06 липня 2018 ро-
ку позачергових Загальних зборів акціонерів Банку. Початок позачергових
Загальних зборів акціонерів об 11 годині 00 хвилинах за адресою: м.
Дніпро, пр. Пушкіна, буд.15,  перший поверх, кімната 31.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових За-
гальних зборах акціонерів Банку відбудеться 06 липня 2018 року з 10-30 до
11-00 години за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Банку: м.
Дніпро, пр. Пушкіна, буд.15,  перший поверх, кімната 31. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних
зборах акціонерів Банку,  буде складений станом на 24 годину за три робо-
чі дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Банку, тобто на 24 го-
дину 02 липня 2018 року, у порядку встановленому діючим законодавс-
твом.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонери Бан-
ку (надалі - Збори) повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а
представник акціонерів - документ, що посвідчує особу, та довіреність,
оформлену в  відповідності до вимог чинного законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною уста-
новою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, упов-
новаженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити зав-
дання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загаль-
них зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно
проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голо-
сувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо дові-
реність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі
питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на
Зборах декільком своїм представникам. 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на  Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування
на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав
довіреність, замість свого представника.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з  проектом
порядку денного

1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Про визначення порядку проведення голосування на позачергових За-

гальних зборах акціонерів ПАТ "КБ    "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" та способу
засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ
"КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".

4. Про відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради
ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".

5. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІ-
ТАЛ".

6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладають-
ся з членами Наглядової ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", встанов-
лення розміру їхньої винагороди та обрання особи, уповноваженої на під-

писання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 
7. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.
Адреса власного веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також інформація, визначена у частині 4 статті 35 Закону України
"Про акціонерні товариства"   -  https://www.zemcap.com/.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлен-
ня про проведення 06 липня 2018 року позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", а саме станом на 31 травня
2018 року, загальна кількість акцій та голосуючих акцій  ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬ-
НИЙ КАПІТАЛ" становить 20 000 000 000 штук простих іменних акцій.

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонери Банку ма-
ють можливість ознайомитися  з документами (матеріалами), необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з докумен-
тами відбудеться від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до
05 липня 2018 року (включно)  в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9.00
до 17.00 години за місцезнаходженням Банку:  Україна,  49101,  Дніпропет-
ровська область, місто Дніпро, проспект Пушкіна,15, а у день проведення
позачергових Загальних зборів акціонери Банку - за  місцем їх проведен-
ня. Довідки можна отримати за телефоном:  (056) 787-04-52. Посадова
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:
Заступник Голови Правління - начальник юридичного управління Логви-
ненко Є.В.

Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного Зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі й-
ого письмового запиту, отриманого Банком протягом 3 (трьох) робочих днів
з дати отримання такого запиту. У день проведення Зборів ознайомлення
акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, відбувається без надання письмового за-
питу.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до
складу Наглядової ради Банку, кількість яких не може перевищувати кіль-
кісний склад Наглядової  ради Банку, тобто не більш 5 кандидатів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Збо-
рів, а щодо кандидатів до складу Наглядової  ради Банку - не пізніше ніж
за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової  ради
Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропону-
ється на посаду члена Наглядової ради Банку - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить,
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій,
що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Наг-
лядової ради Банку через посадову особу, відповідальну за порядок ознай-
омлення акціонерів з документами.

Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом вклю-
чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не
має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або про-
ектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Банк не пізніше
ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі
зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що
додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Голова Правління 
Петренко О.Ф.

Шановні акціонери !
Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк 

«львів», код за ЄДРПОУ 09801546, місцезнаходження: 79008, Україна, 
м. Львів, вул. Сербська, 1, у зв’язку з допущеною в повідомленні технічною 
помилкою, повідомляє наступну додаткову уточнюючу інформацію щодо 
проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів» 
07 червня 2018 року о 12.00 год. у приміщенні банку, яке знаходиться за 
адресою: 79008, м. львів, вул. сербська, 1, (конференц-зал), а саме:

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів» – 01 червня 2018 р. (станом 
на 24 годину).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних 
зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів» розпочнеться 07 червня 2018 року з 
11.00 до 11.55 год. у приміщенні банку (конференц-зал), що знаходиться за 
адресою: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1.

спостережна рада.

ПублІчне АкцІонеРне ТоВАРисТВо АкцІонеРно-комеРцІйний бАнк «льВІВ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, 

(044) 4983816, (044) 4983815
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ПоВІДомлення 
про виникнення особливої інформації 

про емітента
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента ПРиВАТне 
АкцIонеРне ТоВАРисТВо «кАРТель»

1.2. Організаційно-правова форма емітента ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 31201893
1.4. Місцезнаходження емітента 01135, м. Київ, вул. Павлiвська
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0445026900
1.6. Електронна поштова адреса емітента mail@life-capital.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-

ристовується емітентом для розкриття інформації: http://life-
capital.net.ua/

1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог Положення 
про розкриття інформації емітентами цінних паперів:

Зміна складу посадових осіб емітента 
З м І с Т І н Ф о Р м А ц І Ї

ІнФоРмАцІя ПРо ЗмІну склАДу ПосАДоВиХ осІб 
ПрАТ «ск «лАйФ кАПІТАл»

1. За результатами засідання Наглядової Ради прийнято рішення 
про Звільнення Голови Правління Товариства Товариства (ПРОТО-
КОЛ від 26.03.2018р.):

1.1. Звільнено Голову Правління ПрАТ «Картель» Вовкогона 
Олега Миколайовича з 26.03.2018р. (непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі 
емітента складає 0,00 %, згоди на розголошення паспортних даних 
не надано). 

1.2. Асман Ірина Степанівна призначена на посаду Голови Прав-
ління ПрАТ «Картель» з 27 травня 2018 року (непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіта-
лі емітента складає 0,00 %, згоди на розголошення паспортних да-
них не надано). 

2. На підставі рішення єдиного Акціонера ПрАТ «Картель» 
25 травня 2018р. прийнято рішення про звільнення, та обрання но-
вого члена наглядової ради, Голови Ревізійної Комісії, та Члена 
правління ПрАТ «Картель» (Рішення №1 від 25.05.2018р.):

2.1. Бурлака Сергiя Олександровича звільнено з посади Члена 
Наглядової Ради ПрАТ «Картель» з 25.05.2018р. (непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному 
капіталі емітента не має, згоди на розголошення паспортних даних 
не надано). 

2.2. На посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ «Картель» з 
26.05.2018р.., за його згодою, призначено Пiрович Вiталiй Пилипо-
вич, (непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, частки у статутному капіталі емітента не має, згоди на розголо-
шення паспортних даних не надано). 

2.3.Вовкогона Олега Миколайовича звільнено з посади Голови 
Ревізійної комісії ПрАТ «Картель» з 25.05.2018р. (непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному 
капіталі емітента не має, згоди на розголошення паспортних даних 
не надано). 

2.4. На посаду Голови Ревізійної комісії ПрАТ «Картель» з 
26.05.2018р., за її згодою, призначено Асман Ірину Степанівну, (не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки 
у статутному капіталі емітента не має, згоди на розголошення пас-
портних даних не надано).

2.5. Овчаренко Ольгу Миколаївну звільнено з посади Члена прав-
ління ПрАТ «Картель» з 25.05.2018р. (непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі 
емітента не має, згоди на розголошення паспортних даних не нада-
но). 

2.6. На посаду Члена правління ПрАТ «Картель» з 26.05.2018р., 
за її згодою, призначено Лукінову Ольгу Миколаївну, (непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статут-
ному капіталі емітента не має, згоди на розголошення паспортних 
даних не надано).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
ПрАТ «Картель»  ________________  Асман І.С.
 М.П.  01.06.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиВАТне АкцІонеРне 
ТоВАРисТВо «ноВий сТиль». 2. Код за ЄДРПОУ: 32565288. 
3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88. 4. Між-
міський код, телефон та факс: (057) 752-27-00, (057) 752-27-95. 5. Електро-
нна поштова адреса: ivina_vv@nowystyl.com.ua. 6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www.nowystyl.ua. 7. Вид особливої інформації або інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Ві-
домості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів

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

вочину - 30.05.2018р.; Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення 
- одноосібне рішення єдиного акціонера; Предмет правочину - доповне-
ння умов поставки товару - FCA Україна на умовах прямого постачання зі 
складу Постачальника із залученням транспортно-експедиторської ком-
панії, а також встановлення документообігу між транспортно-
експедиторської компанією та Постачальником за Договором поставки 
№ 141246 від 22.08.2014 року; Ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом правочину - 100 000 000,00 (сто мільйонів гривень 00 коп.) 
грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 577 777 тис.грн.; Співвідношення ринкової вартості майна або по-
слуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 17,31%; Загальна кіль-
кість голосуючих акцій - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах - 12 862 593 шт., кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» - 12 862 593 шт. та «проти» - 0, 
прийняття рішення; Додаткові критерії для віднесення правочину до зна-
чного правочину не передбачені законодавством - додаткові критерії Ста-
тутом 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.
31.05.2018

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

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

1. Повне найменування емітента АкцIонеРне ТоВАРи-
сТВо "ДеРжАВнА 
АкцIонеРнА комПАнIя 
"укРАЇнське 
ВиДАВничо-
ПолIгРАФIчне 
об'ЄДнАння"

2. Код за ЄДРПОУ 21661711
3. Місцезнаходження 03057, м. Київ, вул. О. Довженка, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс 044 455-59-96 044 455-59-96
5. Електронна поштова адреса patdak@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.21661711.pat.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна типу акціонерного товариства
II. Текст повідомлення

Наказом Державного комiтета телебачення i радiомовлення України - єди-
ного Акцiонера ПАТ «ДАК» «Укрвидавполiграфiя» вiд 31 травня 2018 року 
№ 328 було прийнято рiшення, що вiдповiдно до чинного законодавства пе-
рейменувати Публiчне акцiонерне товариство «Державна акцiонерна 
компанiя «Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання» (iдентифiкацiйний 
код 21661711) в Акцiонерне товариство «Державна акцiонерна компанiя 
«Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання», та визначити тип 
Акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Українське 
видавничо-полiграфiчне об'єднання» - приватне акцiонерне товариство. Дер-
жавна реєстрацiя - код 261325126854 вiд 01 червня 2018 року.

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

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

2. Найменування посади Продан Василь Васильович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.06.2018
(дата)
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬЦЕСТ», що знаходить-

ся за адресою:08130, Україна, Київська область, Києво-Святошинський 
район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, будинок 
4, інформує про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Дата та час реєстрації 
учасників Зборів: 05 липня 2018 року з 10.00 до 11.00
Дата та час відкриття 
Зборів: 05 липня 2018 року об 11.00
Місце реєстрації учасників та 
проведення Зборів: 

08130, україна, київська область, 
києво-святошинський район, село 
Петропавлівська борщагівка, 
вул. Петропавлівська, будинок 4

Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на 
участь у зборах: 27 червня 2018 року 

Порядок денний позачергових 
Загальних зборів акціонерів:

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

2. Про надання згоди на вчинення значного правочину та правочину із 
заінтересованістю між АТ «Альцест» та ЕС енд ЕР Індустріверкцойге 
ГмбХ (S&R Industriewerkzeuge GmbH) до контракту купівлі-продажу 
№50707 від 05 липня 2007 року.

Для участі у зборах необхідно надати:
- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) — документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосуванні, 
засвідчену належним чином.

Голосування представників акціонерів на зборах здійснюється від-
повідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціоне-
ра, що видав довіреність, щодо голосування. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, 
посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиня-

ють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною уста-
новою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документа-
ми. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, 
тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначен-
ням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під 
час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо дові-
реність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує 
всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Відповідно до статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» акціонери мають право: на ознайомлення з документами необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати наді-
слання повідомлення про проведення зборів до дати їх проведення; на 
звернення до АТ «Альцест» із письмовими запитаннями щодо питань, 
включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного збо-
рів до дати проведення зборів; на внесення пропозицій щодо питань, 
включених до проекту порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення зборів разом із наданням відповідних проектів рі-
шень та ін. 

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх 
представники) можуть ознайомитися за адресою: 08130, Україна, Київ-
ська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Бор-
щагівка, вул. Петропавлівська, будинок 4, до дати проведення зборів в 
робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00. Посадова особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – На-
чальник ПЕВ АТ «Альцест» Гресько Н.Є.)

Адреса веб-сайту АТ «Альцест»: http://altsest.com/ua.

генеральний директор лисов Д.В.

ПРиВАТне АкцІонеРне ТоВАРисТВо 
«АльцесТ»

Повідомлення про 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 ВIДкРиТе АкцIонеРне 
ТоВАРисТВо По 
гАЗоПосТАчАнню ТА 
гАЗиФIкАцIЇ 
«кIРоВогРАДгАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 03365222
3. Місцезнаходження 25006, м.Кiровоград, вул.Володар-

ського, буд.67
4. Міжміський код, телефон та факс (0522) 22-75-07 (0522) 22-95-13
5. Електронна поштова адреса Getman.Olga@kirgas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.kirgas.com

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз», якi вiдбулись  

31 травня 2018 року (протокол №10 вiд 31.05.2018), прийняте рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не бiльш як 
одного року з дати прийняття цього рiшення значних правочинiв з публiчним 
акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз 
України», а саме договорiв (наступних додаткових угод до них) на постачан-
ня природного газу для забезпечення виробничо-технологiчних витрат та 
нормованих втрат граничною сукупною вартiстю 257 810 500,00 грн (двiстi 
п’ятдесят сiм мiльйонiв вiсiмсот десять тисяч п’ятсот гривень 00 копiйок).

Вiдомостi щодо правочину iз зазначенням, зокрема:
характер правочину: постачання природного газу для забезпечення 

виробничо-технологiчних витрат та нормованих втрат
гранична сукупна вартiсть правочину 257 810, 500 тис.грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить 1 130 529 тис.грн.

спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочину до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 22,8 %

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 97 733 697 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах – 96 056 833 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 

53 652 002 шт., «проти» прийняття рiшення – 42 404 831 шт. 
Загальними зборами акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз», якi вiдбулись  

31 травня 2018 року (протокол №10 вiд 31.05.2018), прийняте рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не бiльш 
як одного року з дати прийняття цього рiшення значних правочинiв з 
Дочiрнiм пiдприємством «Центргаз» вiдкритого акцiонерного товариства по 
газопостачанню та газифiкацiї «Кiровоградгаз», а саме договорiв (наступ-
них додаткових угод до них) на розподiл природного газу граничною сукуп-
ною вартiстю 206 140 600, 00 грн (двiстi шiсть мiльйонiв сто сорок тисяч 
шiстсот гривень 00 копiйок).

Вiдомостi щодо правочину iз зазначенням, зокрема:
характер правочину: розподiл природного газу
гранична сукупна вартiсть правочину 206 140, 600 тис.грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить 1 130 529 тис.грн.
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочину до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
18,2 %

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 97 733 697 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах – 96 056 833 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 

53 652 002 шт., «проти» прийняття рiшення – 42 404 831 шт. 
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 Гладкий Олександр Михайлович
Голова Правлiння 
ВАТ "Кiровоградгаз"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.06.2018
(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №105, 5 червня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

24

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 Вiдкрите акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 
«Кiровоградгаз»

2. Код за ЄДРПОУ 03365222
3. Місцезнаходження 25006, м.Кiровоград, вул.Володар-

ського, буд.67
4. Міжміський код, телефон та факс (0522) 22-75-07 (0522) 22-95-13
5. Електронна поштова адреса Getman.Olga@kirgas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.kirgas.com

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

II. Текст повідомлення
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 

(протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення по-
вноважень В.о. Голови Наглядової ради Воловика Владислава 
Валерiйовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi Голови Наглядової 
ради: з 29.06.2017 року. Посадова особа не являється акцiонером Товари-
ства та не володiє простими iменними акцiями в статутному капiталi 
емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини по-
садова особа не має.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
(протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення по-
вноважень члена Наглядової ради Чередник Iрини Анатолiївни. Фiзична 
особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. 
Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради: з 29.06.2017 року. 
Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє про-
стими iменними акцiями в статутному капiталi емiтента. Непогашених су-
димостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
(протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення по-
вноважень члена Наглядової ради Поваренкова Володимира Альбертови-
ча. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспорт-
них даних. Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради: з 
29.06.2017 року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та 
не володiє простими iменними акцiями в статутному капiталi емiтента. Не-
погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
не має.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
(протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення по-
вноважень члена Наглядової ради Швиденко Олександра Сергiйовича. 
Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних 
даних. Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради: з 29.06.2017 
року. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє 
простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
(протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення по-
вноважень Голови правлiння Гладкого Олександра Михайловича. Фiзична 
особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. 
Термiн перебування на посадi Голови правлiння: з 29.06.2017 року. Поса-
дова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими 
iменними акцiями в статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
(протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення по-
вноважень члена правлiння Соколенко Тетяни Михайлiвни. Фiзична особа 
не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн 
перебування на посадi члена правлiння: з 29.06.2017 року. Посадова особа 
не є акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями в 
статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. 

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
(протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення по-
вноважень члена правлiння Балика Володимира Михайловича. Фiзична 
особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. 
Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 29.06.2017 року. Посадо-
ва особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими 
iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
(протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення по-

вноважень члена правлiння Мiняйло Бориса Гнатовича. Фiзична особа не 
надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн пе-
ребування на посадi члена правлiння: з 29.06.2017 року. Посадова особа 
не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними 
акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
(протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення по-
вноважень члена правлiння Нiколаєнко Валерiя Григоровича. Фiзична осо-
ба не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн 
перебування на посадi члена правлiння: з 29.06.2017 року. Посадова особа 
являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у 
розмiрi 0.0037% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
(протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення по-
вноважень члена правлiння Спiнула Олександра Васильовича. Фiзична 
особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. 
Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 29.06.2017 року. Посадо-
ва особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими 
iменними акцiями в статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
(протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення по-
вноважень члена правлiння Бєлова Олександра Вiкторовича. Фiзична осо-
ба не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн 
перебування на посадi члена правлiння: з 29.06.2017 року. Посадова особа 
не являється акцiонером Товариства та не володiє простими iменними 
акцiями в статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
(протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення по-
вноважень члена правлiння Стойко Анатолiя Iвановича. Фiзична особа не 
надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн пе-
ребування на посадi члена правлiння: з 29.06.2017 року. Посадова особа 
являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у 
розмiрi 0.0001% статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
(протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення по-
вноважень члена правлiння Сулiмовського Андрiя Валерiйовича. Фiзична 
особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. 
Термiн перебування на посадi члена правлiння: з 29.06.2017 року. Посадо-
ва особа являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними 
акцiями у розмiрi 0.00105% статутного капiталу емiтента. Непогашених су-
димостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
(протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення по-
вноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Коротчук Олени Петрiвни. Фiзична осо-
ба не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн 
перебування на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї: з 29.06.2017 року. Посадо-
ва особа не являється акцiонером Товариства та не володiє простими 
iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
(протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення по-
вноважень члена Ревiзiйної комiсiї Корчаги Нiни Володимирiвни. Фiзична 
особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. 
Термiн перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї: з 29.06.2017 року. 
Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє про-
стими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
(протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення по-
вноважень члена Ревiзiйної комiсiї Леонiдової Ольги Миколаївни. Фiзична 
особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. 
Термiн перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї: з з 29.06.2017 року. 
Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не володiє про-
стими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
(протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати Головою На-
глядової ради Товариства Воловика Владислава Валерiйовича. Посадова 
особа є представником акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї «На-
фтогаз України». Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. На-
явна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу 
акцiонерного товариства. В письмовiй заявi кандидата про згоду на обран-
ня членом органу акцiонерного товариства наявнi всi вiдомостi про канди-
дата. Кандидат не надав згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї 
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стосовно себе.
31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 

(протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом На-
глядової ради Товариства Чередник Iрину Анатолiївну. Посадова особа є 
представником акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз 
України». Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Наявна пись-
мова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного 
товариства. В письмовiй заявi кандидата про згоду на обрання членом ор-
гану акцiонерного товариства наявнi всi вiдомостi про кандидата. Кандидат 
не надав згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї стосовно себе.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
(протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом На-
глядової ради Товариства Швиденко Олександра Сергiйовича. Посадова 
особа є представником акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї «На-
фтогаз України». Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. На-
явна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу 
акцiонерного товариства. В письмовiй заявi кандидата про згоду на обрання 
членом органу акцiонерного товариства наявнi всi вiдомостi про кандидата. 
Кандидат не надав згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї стосов-
но себе.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
(протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом На-
глядової ради Товариства Назаренко Сергiя Леонiдовича. Посадова особа 
являється акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями в 
розмiрi 3.05% статутного капiталу емiтента. Товариство не володiє 
iнформацiєю щодо паспортних даних фiзичної сосби. Не зазначено строк, 
на який обрано посадову особу. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав наступнi посади: 2013р.-2018р. ТОВ «Промтехресурс-Центр», ди-
ректор.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
(протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом На-
глядової ради Товариства Боголєпова Дениса Вячеславовича.Посадова 
особа є представником акцiонера-ТОВ «Iнвестицiйна компанiя «Фiнлекс-
Iнвест». Товариство не володiє iнформацiєю щодо паспортних даних 
фiзичної сосби. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не 
має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: 2013р.-2016р. 
ТОВ «IК «Фiнлекс-Iнвест», директор; 2016р.-2018р. ТОВ «IК «Фiнлекс-
Iнвест» заступник директора.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 
31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати Головою правлiння Товариства 
Гладкого Олександра Михайловича. Фiзична особа не надала згоди на роз-
криття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється 
акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статут-
ному капiталi емiтента. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: грудень 
2010-сiчень 2015р.р., незалежний консультант з питань ведення бiзнесу; 
квiтень 2014-сiчень 2017р.р., Iнiцiатива 3R-UA, операцiйний директор; з 
29.06.2017р. по теперiшнiй час Голова Правлiння ВАТ «Кiровоградгаз».

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 
31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Товариства 
Бєлова Олександра Вiкторовича. Фiзична особа не надала згоди на роз-
криття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється 
акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статут-
ному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано поса-
дову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: червень 
2012-жовтень 2012р.р. ТОВ «Спрiнг», майстер теплогазопостачання; жов-
тень 2015-березень 2017р.р. ДП «Кiровоградтепло» ТОВ «Центр науково-
технiчних iнновацiй української нафтогазової академiї», майстер з ремонту 
1 категорiї ремонтної дiльницi ремонтно-експлуатацiйної служби; березень 
2017р. по т.ч. ВАТ «Кiровоградгаз», заступник Голови Правлiння з питань 
охорони працi, пожежної безпеки, екологiчної безпеки - начальник вiддiлу.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 
31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Товариства 
Бородько Iрину Iванiвну. Фiзична особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється 
акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статут-
ному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано поса-
дову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: з черв-
ня 1994р. по теперiшнiй час - ВАТ «Кiровоградгаз», провiдний спецiалiст-
замiсник начальника вiддiлу; замiсник начальника виробничо-технiчного 
вiддiлу; начальник виробничо-технiчного вiддiлу; начальник вiддiлу 
органiзацiї виробництва i контролю; перший заступник головного iнженера-
начальник вiддiлу органiзацiї виробництва i контролю; в.о. директора 
iнженерно-експлуатацiйного департаменту-головного iнженера; перший за-
ступник головного iнженера-начальник вiддiлу органiзацiї виробництва i 
контролю; в.о. технiчного директора-головного iнженера.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 
31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Товариства 
Волошину Олену Олександрiвну. Фiзична особа не надала згоди на роз-
криття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється 
акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статут-
ному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано поса-
дову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: з квiтня 
2004р по теперiшнiй час - ВАТ «Кiровоградгаз», юрисконсульт; юрискон-
сульт 1 категорiї; провiдний юрисконсульт; заступник начальника вiддiлу по 
роботi з юридичними особами юридичного управлiння; начальник вiддiлу по 
роботi з юридичними особами юридичного управлiння; заступник Голови 
правлiння з юридичних питань.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 
31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Товариства 
Iваницького Олександра Iгоровича. Фiзична особа не надала згоди на роз-
криття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється 
акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статут-
ному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано поса-
дову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: з листо-
пада 2009р. по жовтень 2014р. ТОВ «Продуктова Країна», генеральний ди-
ректор; з лютого 2018р. по теперiшнiй час - ВАТ « Кiровоградгаз», 
комерцiйний директор.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 
31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Клюй Тетяну 
Анатолiївну. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо 
паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та 
не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не 
має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймала наступнi посади: з березня по квiтень 2017р.  
ТОВ «Агротрансатлантiк», менеджер з постачання; квiтень-травень 2017р. 
ТОВ «Мiкс Агро», менеджер з постачання; травень 2017р по теперiшнiй час  - 
ВАТ «Кiровоградгаз», радник голови правлiння з питань контролю ВТВ та 
iнших втрат природного газу, директор з облiку природного газу, директор ви-
конавчий.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 
31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Макаревича 
Олексiя Олексiйовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється 
акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статут-
ному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано поса-
дову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: з квiтня 
2011р. по лютий 2016р. ПАТ «Миколаївобленерго», директор фiнансовий, 
заступник Генерального директора з економiчних питань; директор з 
економiки; лютий 2018р. по теперiшнiй час ВАТ «Кiровоградгаз», директор 
фiнансовий.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 
31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Товариства 
Нiколаєнка Валерiя Григоровича. Посадова особа являється акцiонером 
Товариства та володiє простими iменними акцiями у розмiрi 0.0037% ста-
тутного капiталу емiтента. Фiзична особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа не має. Не зазначено строк, на який 
обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi по-
сади: пенсiонер.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 
31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом правлiння Овечкiна 
Андрiя Сергiйовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо паспортних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товари-
ства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi 
емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини поса-
дова особа не має. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: з листопада 2017р. 
по теперiшнiй час ВАТ «Кiровоградгаз», начальник управлiння iнформацiйних 
технологiй.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 
31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Корот-
чук Олену Петрiвну. Не зазначено строк, на який обрано посадову особу. 
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу 
акцiонерного товариства. В письмовiй заявi кандидата про згоду на обрання 
членом органу акцiонерного товариства наявнi всi вiдомостi про кандидата. 
Кандидат не надав згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї стосов-
но себе.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 
31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї 
Леонiдову Ольгу Миколаївну. Не зазначено строк, на який обрано посадову 
особу. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом ор-
гану акцiонерного товариства. В письмовiй заявi кандидата про згоду на 
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обрання членом органу акцiонерного товариства наявнi всi вiдомостi про 
кандидата. Кандидат не надав згоди на поширення конфiденцiйної 
iнформацiї стосовно себе.

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв (протокол №10 вiд 
31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї Литвинову 
Тетяну Вiталiївну. Акцiонерне товариство не володiє iнформацiю щодо пас-
портних даних. Посадова особа не являється акцiонером Товариства та не 
володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не 
зазначено строк, на який обрано посадову особу. Протягом останнiх п'яти рокiв 

обiймала наступнi посади:ТОВ «Газпром Збут Україна», головний бухгалтер.
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 Гладкий Олександр Михайлович
Голова Правлiння 
ВАТ "Кiровоградгаз"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.06.2018
(дата)

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 Вiдкрите акцiонерне товариство 

по газопостачанню та 
газифiкацiї «Кiровоградгаз»

2. Код за ЄДРПОУ 03365222
3. Місцезнаходження 25006, м.Кiровоград,

вул.Володарського, буд.67
4. Міжміський код, телефон та факс (0522) 22-75-07 (0522) 22-95-13
5. Електронна поштова адреса Getman.Olga@kirgas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.kirgas.com

7. Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента 
про утворення, припинення його 
філій, представництв

II. Текст повідомлення
Загальними борами акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз», якi вiдбулися 

31.05.2018 року, було прийнято рiшення про припинення дiяльностi 
Будiвельно-монтажного управлiння.

Причини прийняття такого рiшення: оптимiзацiя структури Товариства, 
спрощення системи управлiння та зменшення витрат.

Повне найменування та мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу, 

дiяльнiсть якого припинено: Будiвельно-монтажне управлiння, 
iдентифiкацiйний код вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи 
23688944, мiсцезнаходження: 25014, м.Кiровоград, вул. Загородна, 3а.

Функцiї, якi виконував вiдокремлений пiдроздiл (фiлiя): будiвництво 
трубопроводiв, газопровiднi роботи.

Загальними борами акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз», якi вiдбулися 
31.05.2018 року, було прийнято рiшення про припинення дiяльностi Ново-
архангельського управлiння по експлуатацiї газового господарства.

Причини прийняття такого рiшення: оптимiзацiя структури Товариства, 
спрощення системи управлiння та зменшення витрат.

Повне найменування та мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу, 
дiяльнiсть якого припинено: Новоархангельське управлiння по експлуатацiї 
газового господарства, iдентифiкацiйний код вiдокремленого пiдроздiлу 
юридичної особи: 26321233, мiсцезнаходження: 26100, смт.Новоархан-
гельськ, вул. Чкалова, 137.

Функцiї, якi виконував вiдокремлений пiдроздiл (фiлiя): розподiлення 
газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи.

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 Гладкий Олександр Михайлович
Голова Правлiння 
ВАТ "Кiровоградгаз"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.06.2018
(дата)

ВIДкРиТе АкцIонеРне ТоВАРисТВо По гАЗоПосТАчАнню ТА гАЗиФIкАцIЇ «кIРоВогРАДгАЗ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПублІчного АкцІонеРного ТоВАРисТВА 

«ЗАПоРІжжяобленеРго»
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Запорiжжяобленерго"

2. Код за ЄДРПОУ 00130926
3. Місцезнаходження 69035, м. Запорiжжя, вул. Сталеварiв,14
4. Міжміський код, телефон та факс 061 286-33-86 061 286-33-89
5. Електронна поштова адреса a.a.bojko@zoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.zoe.com.ua

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

II. Текст повідомлення
31 травня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Запорiжжяобленерго» при-

йнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (протокол 
№ 6): укладання договору позички нежитлових примiщень (безоплатне користу-

вання) мiж ПАТ «Запорiжжяобленерго» та ТОВ «Запорiжжяелектропостачання» 
з метою використання нежитлових примiщень пiд розмiщення ТОВ «Запорiжжя
електропостачання». Вартiсть активiв ПАТ «Запорiжжяобленерго» за данними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 2233658 тис.грн. Вiдповiдно до 
договору позички користування нежитловими примiщеннями є безоплатним. У 
зв'язку з цим спiввiдношення вартостi послуг за договором позички до вартостi 
активiв товариства за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi  
складає 0%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного: пунктом 
20.1.1. Статуту товариства визначено правочини, якi незалежно вiд вартостi є 
значними; за рiшенням Наглядової ради ПАТ «Запорiжжяобленерго» вiд 
31.05.2018 (протокол № 6) договiр позички мiж ПАТ «Запорiжжяобленерго» та  
ТОВ «Запорiжжяелектропостачання» визначений значним.

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
В.о. генерального директора 
ПАТ "Запорiжжяобленерго" 

Ангелова Олена Петрiвна

01.06.2018

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

Річна інформація емітентів,які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів,а також приватних (закритих) акціонерних товариств,які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,крім публічних 

акціонерних товариств,які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1.Повне найменування емітента 
,код за ЄДРПОУ,місцезнаходжен
ня,міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"гайсинфарм",
01975005 Вінницька, Гайсинський,
23700,м.Гайсин,вул..Соборна,буд.67 
(04334) 2-30-36 ,факс(04334) 2-30-36

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі данних 
Комісії 

30.05.2018

3. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет,на якій 
розміщено регуляторну річну 
інформацію

http//gaysinfarm.com.ua/

ліквідаційна комісія ПрАТ «гайсинфарм»

ПРиВАТне АкцIонеРне ТоВАРисТВо “гАйсинФАРм”
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Додаток 21 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу 

(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗВІТ 
про результати розміщення облігацій

ПРиВАТне АкцІонеРне ТоВАРисТВо 
«ПоЗняки-жил-буД», 

код за ЄДРПоу 24089818 
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 7/2/2018-Т
Дата реєстрації « 30 » січня 2018 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій: 
19.02.2018
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом емісії облігацій) 19.02.2019
фактична 14.05.2018
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
проспектом емісії облігацій)

139 195

фактично розміщених 139 195
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій), грн.

46 630 325,00

фактично розміщених, грн. 46 630 325,00
5. Загальна сума залучених коштів від розміщення 
випуску (серії) облігацій, грн.

46 630 325,00

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за 
облігації (грн): 0,00

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за 
облігації (грн): 0,00

Облігації, придбані працівниками емітента** Кількість (шт.): 
Сума, сплачена за 
облігації (грн): 0,00

6. Кількість облігацій, що обліковуються 
на рахунку в цінних паперах емітента за 
результатами повернення внесків, унесених в 
оплату за облігації, усім особам, які зробили ці 
внески***

0

7. Загальна сума повернутих внесків, унесених в 
оплату за облігації, усім особам, які зробили ці 
внески, грн***

0,00

Затверджено:
 Голова правління .

(посада)
___________ 

(підпис)
А.Р. Каграманян 

(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента*:
 Голова правління .

(посада)
___________ 

(підпис)
А.Р. Каграманян

(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від андеррайтера*:

______________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

 Емітент не користується 
послугами андерайтера 

(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від Центрального депозитарію 
цінних паперів:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

__________ 
* Для емітентів облігацій підприємств. 
** Заповнюється акціонерними товариствами. 
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про 

результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску об-
лігацій.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014; в ре-
дакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку № 476 від 10.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 
10.11.2016}

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 «РIВнеобленеРго»

2. Код за ЄДРПОУ 05424874
3. Місцезнаходження 33013, м.Рiвне, вул.Князя Володимира, 71
4. Міжміський код, телефон та факс (0362) 69-42-59 (0362) 69-42-47
5. Електронна поштова адреса INFO@ROE.VSEI.UA
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації www.roe.vsei.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів
II. Текст повідомлення

Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства 
рiшення про виплату дивiдендiв - 05.04.2018р.

Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв - 15 червня 2018р.Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi 
вiдповiдно до рiшення загальних зборiв - 40 013 058,96 грн.

Строк виплати дивiдендiв - з 01.07.2018року по 04.10.2018року.
Спосiб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему України.
Порядок виплати дивiдендiв: виплату дивiдендiв здiйснити шляхом 

виплати всiєї суми дивiдендiв двома рiвними частками пропорцiйно всiм 
особам, що мають право на отримання дивiдендiв, у наступнi дати: з 
01 липня 2018 року по 31 липня 2018 року, з 01 серпня 2018 року по 
04 жовтня 2018 року.

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

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

2. Найменування посади: 
Голова правлiння Невмержицький Сергiй Миколайович

(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника ) 01.06.2018 (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРиВАТне 
АкцІонеРне 
ТоВАРисТВо 
«киЇВобленеРго»

2. Код за ЄДРПОУ 23243188
3. Місцезнаходження 08132, Київська область, 

Києво-Святошинський район, 
м. Вишневе, вул. Київська, 2 б

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 494 43 20, (044) 443 03 04
5. Електронна поштова адреса 
емітента

Iryna.Shevchuk@koe.vsei.uа

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

www.koe.vsei.ua

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

ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «КИЇВ-

ОБЛЕНЕРГО» рішення про виплату дивідендів – 11.04.2018р.
Дата складення Переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-

дів – 15.06.2018р.Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до 
рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018р. - 135 313 828,00 грн.

Строк виплати дивідендів - з 01.07.2018р. до 10.10.2018р.
Спосіб виплати дивідендів – через депозитарну систему України (від-

повідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕР-
ГО» від 11.04.2018р.).

Порядок виплати дивідендів – виплату дивідендів здійснити шляхом 
виплати всієї суми дивідендів трьома рівними частками пропорційно всім 
особам, що мають право на отримання дивідендів, у наступні дати: з 
01 липня 2018 року по 31 липня 2018 року; з 01 серпня 2018 року по 
31 серпня 2018 року; з 01 вересня 2018 року по 10 жовтня 2018 року.

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

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

Голова Правління Чернявський В.О. (підпис)М.П. 01 червня 2018 року
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ПоВІДомлення 
ПРо Виникнення особлиВоЇ ІнФоРмАцІЇ ПРо емІТенТА 

Повне найменування: ПРиВАТне АкцIонеРне ТоВАРи-
сТВо "сТРАХоВА комПАнIя "укРПРомсТРАХ"
Організаційно-правова 
форма

Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 31810453
Адреса місцезнаходження 04073, м. Київ, пров. Куренiвський, б. 19/5
Телефон емітента (044) 227-57-52 (044) 502-29-11
Електронна поштова адреса 
емітента

ups_dpa@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: ukrpromstrakh.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.
31.05.2018 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УКРПРОМСТРАХ" (надалі – Товари-
ство) були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб Товари-
ства.
Припинено повноваження посадової особи – Генеральний директор Ре-
галова Тетяна Ростиславівна (особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Повноваження припинено за власним бажанням. Особі 
не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Особа займала посаду з 09.04.2012 р.
Обрано на посаду особу – Генеральний директор Доротюк Iрина 
Василiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Осо-
бу обрано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього Генераль-
ного директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
20.10.2011-16.08.2013- директор фiнансового департаменту ПрАТ "Мiська 
страхова компанiя", 03.09.2013-30.10.2016- головний бухгалтер 
ТОВ "Фармацевтична компанiя "Салютарiс", 16.03.2017-12.05.2017- за-
ступник головний бухгалтер ТОВ "Грейлок", 16.05.2017-15.11.2017 голо-
вний бухгалтер ТОВ "Електротехнiчна компанiя". Особі не належать акції 
Товариства. Посадову особу обрано на невизначений термін.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана 
в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства. Генеральний директор Доротюк Iрина Василiвна.

ПоВІДомлення 
ПРо Виникнення особлиВоЇ ІнФоРмАцІЇ ПРо емІТенТА 

Повне найменування: ПРиВАТне АкцIонеРне ТоВАРи-
сТВо "сТРАХоВА комПАнIя "соФIйськА бРАмА"
Організаційно-правова 
форма

Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 32709143
Адреса місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Предславинська, буд. 28
Телефон емітента (044) 353-20-10
Електронна поштова адреса 
емітента

sb_dpa@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://www.sofiyvskabrama.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.
31.05.2018 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СОФIЙСЬКА БРАМА" (надалі – Товари-
ство) були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи – Генеральний директор Ре-
галова Тетяна Ростиславівна (особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Повноваження припинено за власним бажанням. Особі 
не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Особа займала посаду з 09.04.2012 р.
Обрано на посаду особу – Генеральний директор Доротюк Iрина 
Василiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Особу обрано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього Ге-
нерального директора. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: 20.10.2011-16.08.2013- директор фiнансового департамен-
ту ПрАТ "Мiська страхова компанiя", 03.09.2013-30.10.2016- головний 
бухгалтер ТОВ "Фармацевтична компанiя "Салютарiс", 16.03.2017-
12.05.2017- заступник головний бухгалтер ТОВ "Грейлок", 16.05.2017-
15.11.2017 головний бухгалтер ТОВ "Електротехнiчна компанiя". Особі 
не належать акції Товариства. Посадову особу обрано на невизначе-
ний термін.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана 
в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства. Генеральний директор Доротюк Iрина Василiвна.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРиВАТне АкцІонеРне ТоВАРисТВо 
«ФуТбольний клуб «чоРномоРець»

І. Загальні відомості 
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»
код за ЄДРПоу: 22449841
місцезнаходження: 65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12 А
міжміський код, телефон та факс: /048/ 719-86-66
електронна поштова адреса: fc@chernomorets.odessa.ua 
Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: chernomorets.odessa.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента

ІІ. Текст повідомлення
Згідно Наказу Генерального директора Приватного акціонерного товари-

ства «Футбольний клуб «Чорноморець» (Наказ № 04-к від 31.05.2018 р.) 
31.05.2018 р. припинено повноваження Головного бухгалтера АТ «Футболь-
ний клуб «Чорноморець» Кефер Тетяни Олександрівни (згода фізичної особи 
на розкриття паспортних даних відсутня). Звільнено за згодою сторін. Часткою 
у статутному капіталі емітента не володіє. Перебувала на посаді 01 рік 02 мі-
сяці. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Іншу особу на посаду не призначено.
ІІІ. Підпис

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

генеральний директор  мисюра А.м.
31.05.2018 р.

ПРиВАТне АкцІонеРне ТоВАРисТВо 
«ФуТбольний клуб «чоРномоРець»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (емітента)
Загальні відомості

Повне найменування емітента - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ - 35810511
3. Місцезнаходження - 01015, Київ , Лаврська , 16
4. Міжміський код, телефон та факс - 044 351 79 00 351 79 01
5. Електронна поштова адреса - bank@ii-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – 
www.ii-bank.com.ua
7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства.
Відомості про зміну типу акціонерного товариства 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

БАНК» (надалi -Банк) повiдомляє, що Загальними зборами акцiонерiв, якi 
вiдбулися 18 квiтня 2018 року, прийнято рiшення змiнити тип ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне това-
риство,

змiнити найменування ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» на АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi - 01.06.2018 р.

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

голова Правління  людвик к.А.

АкцIонеРне ТоВАРисТВо 
«мIжнАРоДний IнВесТицIйний бАнк»
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ПРиВАТне АкцІонеРне ТоВАРисТВо 
«ЗАПоРІжжя кРАн ХолДинг»

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ»

2. Код за ЄДРПОУ: 33528158
3. Місцезнаходження: 69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А

4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (061) 283-18-76,  
+38 (061) 283-18-10

5. Електронна поштова адреса: nikolay.timohin@konecranes.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.kranholding.zp.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Дата 
вчинення дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 
припинено повнова-

ження)

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 статутно-
му капіталі емітента (у 

відсотках)

1 2 3 4 5 6
04.06.2018 звільнено Головний бухгалтер Худзiцька Катерина 

Дмитрiвна
- 0

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Особу звільнено з 05.06.2018 згідно з наказом Генерального директора від 
04.06.2018. Підстави прийняття рішення - ст. 38 КЗпП України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на 
посаді з 01.08.2011. Акціями емітента не володіє.
04.06.2018 призначено Головний бухгалтер Мальянц Світлана 

Миколаївна
- 0

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Особу було призначено згідно з наказом Генерального директора від 04.06.2018. 
Підстави прийняття рішення - ст. 24 КЗпП України. Раніше посаду головного бухгалтера займала Худзiцька Катерина Дмитрівна, яку звільнено з 
05.06.2018 згідно з наказом Генерального директора від 04.06.2018. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк призначен-
ня - безстроково, починаючи з 06.06.2018. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера (ТОВ "Сухі 
суміші"), бухгалтер (ПАТ "Запоріжкран"), бухгалтер (ПрАТ "Запоріжкран"). Акціями емітента не володіє.

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  Тимохін м. м.

04.06.2018

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування 
емітента 

ПРиВАТне АкцIонеРне То-
ВАРисТВо "неПТун солАР"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

37326260

3. Місцезнаходження 
емітента

56520 Миколаївська обл., Вознесенський ра-
йон, село Таборiвка ПЛОЩА ЦЕНТРАЛЬНА, 
будинок 1

4. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

0512500317 0512500317

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

info@neptunsolar.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для 
розкриття інформації 

neptunsolar.com.ua

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

2. Текст повідомлення
Голова Наглядової Ради Лiу Керанг (Liu Kerang) (дана особа не надала 

згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) обран 01.06.2018 р. (дата 
вчинення дiї 01.06.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу - 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - за-
ступник генерального директора, генеральний директор. Рiшення прийня-
то на засiданнi Наглядової Ради Товариства протокол вiд 01.06.2018 р. 
Посадова особа є представником акцiонера СНБМ IНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖI 
ПТЕ. ЛТД. (CNBM INTERNATIONAL ENERGY PTE. LTD. -99,99% (СIНГАПУР 
369546, КОММЕРЗ@IРВIНГ IРВIНГ ПЛЕЙС, 1 №08-11).

3. Підпис 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади.Генераль-
ний директор ____________ Смолiн Максим Сергiйович М.П.

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента ПРиВАТне АкцIонеРне 
ТоВАРисТВо «ПРиоЗеРне 2»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 36837365
3. Місцезнаходження емітента 68300 Одеська обл., Кiлiйський район 

м.Кiлiя вулиця Мира, будинок 56
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0484342588 0484342588
5. Електронна поштова адреса емітента info@priozerne.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації priozerne.com.ua
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. Текст повідомлення

Голова Наглядової Ради Лiу Керанг (Liu Kerang) (дана особа не нада-
ла згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) обран 01.06.2018 р. 
(дата вчинення дiї 01.06.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв 
- заступник генерального директора, генеральний директор. Рiшення 
прийнято на засiданнi Наглядової Ради Товариства протокол вiд 
01.06.2018 р. Посадова особа є представником акцiонера СНБМ 
IНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖI ПТЕ. ЛТД. (CNBM INTERNATIONAL ENERGY 
PTE. LTD. -99,99% (СIНГАПУР 369546, КОММЕРЗ@IРВIНГ IРВIНГ 
ПЛЕЙС, 1 №08-11).

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ____________ Маргаза Андрiй Миколайович

М.П.
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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)

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

«Кам'янець-Подільськсільмаш»
2. Код за ЄДРПОУ: 00236062
3. Місцезнаходження: 32300 місто Кам'янець-Подільський, Індустріаль-

на, 1а
4. Міжміський код, телефон та факс: /03849/33394, /03849/34260
5. Електронна поштова адреса: podolskselmash1@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: selmash.etov.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Припинено повноваження голови Наглядової ради Конвісаревої Галини 

Михайлівни на підставі рішення позачергових зборів акціонерів 01.06.2018 
року. Перебувала на посаді 3 роки. Посадова особа емітента непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Беденка Івана Оме-
ляновича на підставі рішення позачергових зборів акціонерів 01.06.2018 
року. Перебував на посаді 3 роки. Посадова особа емітента непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних.

Припинено повноваження члена Нааглядової ради – представника РВ 
ФДМУ у Хмельницькій області за дорученням Степасюка Юрія Михайлови-
ча на підставі рішення позачергових зборів акціонерів 01.06.2018 року. Пе-
ребував на посаді 3 роки. Посадова особа емітента непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Припинено повноваження голови Ревізійної комісії Галицької Тетяни Іго-
рівни на підставі рішення позачергових зборів акціонерів 01.06.2018 року. 
Перебувала на посаді 3 роки. Посадова особа емітента непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Припинено повноваження члена Ревізійної комісії – представника РВ 
ФДМУ у Хмельницькій області за дорученням Нероби Людмили Кирилівни 
на підставі рішення позачергових зборів акціонерів 01.06.2018 року. Пере-
бувала на посаді 3 роки. Посадова особа емітента непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних.

Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Радецького Миколи 
Петровича на підставі рішення позачергових зборів акціонерів 01.06.2018 
року. Перебував на посаді 3 роки. Посадова особа емітента непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не 

дала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останніх 5 років обі-
ймав посаду токаря..

Призначено членом Наглядової ради Конвісареву Галину Михайлівну 
на підставі рішення позачергових зборів акціонерів 01.06.2018 року. Обра-
но головою Наглядової ради строком на 3 роки (протокол засідання Нагля-
дової ради від 01.06.2018р.) Посадова особа емітента непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останніх 5 років обіймала 
посаду головного економіста.

Призначено членом Наглядової ради Беденка Івана Омеляновича на 
підставі рішення позачергових зборів акціонерів 01.06.2018 року строком 
на 3 роки. Посадова особа емітента непогашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних. Протягом останніх 5 років обіймав посаду начальника 
цеха.

Призначено членом Налядової ради Глинянчук Валерія Івановича на 
підставі рішення позачергових зборів акціонерів 01.06.2018 року строком 
на 3 роки. Посадова особа емітента непогашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних. Протягом останніх 5 років обіймав посаду директора 
ТОВ «Укренергобудресурси», м. Київ.

Призначено членом Ревізійної комісії Галицьку Тетяну Ігорівну на під-
ставі рішення позачергових зборів акціонерів 01.06.2018 року. Обрано го-
ловою Ревізійної комісії строком на 3 роки (протокол засідання Ревізійної 
комісії від 01.06.2018р.). Посадова особа емітента непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних. Протягом останніх 5 років обіймала по-
саду секретаря керівника

Призначено членом Ревізійної комісії представника ТОВ «Укренергобуд-
ресурси» за дорученням Глининчук Віолету Іванівну на підставі рішення 
позачергових зборів акціонерів 01.06.2018 року строком на 3 роки. Посадо-
ва особа емітента непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них. Протягом останніх 5 років обіймала посаду: З червня 2003 року по 
березень 2014 року - фінансовий директор, голова Ревізійної комісії, голо-
ва Наглядової ради в ПАТ «Укрбудресурси», м. Київ; З березня 2014 року 
по поточну дату - експерт з економічних та юридичних питань, директор 
ТОВ «Український імідж», м. Київ.

Призначено членом Ревізійної комісії Радецького Миколу Петровича на 
підставі рішення позачергових зборів акціонерів 01.06.2018 року строком 
на 3 роки. Посадова особа емітента непогашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних. Протягом останніх 5 років обіймав посаду токаря.

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  скоробогатов В.В.
04.06.2018

ПублІчне АкцІонеРне ТоВАРисТВо 
«кАм’янець-ПоДІльськсІльмАШ»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 33143011
3. Місцезнаходження: 24600 Вінницька обл., Крижопільський район, се-

лище міського типу Крижопіль, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ТЮТЮННИКА, будинок 74 А
4. Міжміський код, телефон та факс: (04340) 2-18-69, (04340) 2-18-69
5. Електронна поштова адреса: podillya@pkp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.pkp.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
На підставі наказу Директора ПрАТ «ПК «Поділля» від 30.05.2018 року 

№ 550 - к відбулась зміна складу посадових осіб емітента:
Звiльнено з посади головного бухгалтера ПрАТ «ПК «Поділля» Вишнев-

ський Ігор Миколайович з 30.05.2018 року за угодою сторін згідно п. 1 ст. 36 
КЗпП України, на посадi працював з 28.04.2015 року (3 роки). Підстава за-
ява Вишневського І.М. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надавала.

На підставі наказу Директора ПрАТ «ПК «Поділля» від 30.05.2018 року 
№ 550 - к відбулась зміна складу посадових осіб емітента:

Призначено (переведено) Бревус Людмилу Вікторівну з 31.05.2018 року 
з посади заступника головного бухгалтера ПрАТ «ПК «Поділля» на посаду 
головного бухгалтера ПрАТ «ПК «Поділля». Підстава заява Бревус Л.В.. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надавала. Одночасно обiймає посаду Головний бухгалтер 
ПрАТ «Крижопiльський цукровий завод» (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
03374764, 24615, УКРАЇНА, Вінницька обл., Крижопiльський район р-н, 
село Городкiвка, вул.Благовiщенська,103) . Попереднiми посадами, що 
обiймала отсанніх пяти років: заступник головного бухгалтера ЗАТ «Продо-
вольча компанiя «Подiлля», в.о.головного бухгалтера ПрАТ «Продовольча 
компанiя «Подiлля», заст.головного бухгалтера ПАТ «Крижопiльський цу-
кровий завод» , Головний бухгалтер ПрАТ «Крижопiльський цукровий за-
вод». 

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

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

2. ДиРекТоР  гаврiш олександр олексiйович
31.05.2018

ПРиВАТне АкцІонеРне ТоВАРисТВо «ПРоДоВольчА комПАнІя «ПоДІлля»
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Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00191000)

Шановний акціонере
ПублІчного АкцІонеРного ТоВАРисТВА 

«ПІВДенний гІРничо-ЗбАгАчуВАльний комбІнАТ»!
(код за ЄДРПОУ: 00191000)

Місцезнаходження: 50026, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВ-

ДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Товариство), 
повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів То-
вариства (надалі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів – «21» червня 2018 року.
Загальні збори відбудуться за адресою: україна, 50026, Дніпропетров-

ська область, м. кривий Ріг, площа гірницької слави, 2, Палац культу-
ри і творчості ПАТ «ПІВДгЗк», фойє.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загаль-
них зборах Товариства – «15» червня 2018 року (станом на 24:00 год.).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у поза-
чергових Загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватися за міс-
цем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з 07:00 
год до 07:45 год. 

Початок проведення Загальних зборів о 08:00 год.
ПоРяДок Денний ЗАгАльниХ ЗбоРІВ

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до порядку денного)

1. Прийняття рішення про обрання лічильної комісії позачергових За-
гальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:
1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Това-

риства у наступному складі:
• Пришляк Ольга Іванівна - голова комісії;
• Карпенко Олександр Павлович – член комісії;
• Мігуль Вікторія Вікторівна – член комісії;
• Зайцева Ольга Миколаївна – член комісії;
• Гурська Олена Володимирівна – член комісії.
2. Встановити повноваження Лічильної комісії з моменту її обрання поза-

черговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» до розгля-
ду всіх питань порядку денного цих позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства та здійснення всіх необхідних і передбачених Законом України 
«Про акціонерні товариства» повноважень, покладених на Лічильну комісію.

2. Прийняття рішення про обрання голови та секретаря позачергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:
1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 

– Корнєва Максима Юрійовича.
2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товари-

ства – Лосєва Дмитра Володимировича.
3. Прийняття рішення про затвердження регламенту роботи позачерго-

вих Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних збо-

рів акціонерів Товариства:
1. Час виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити до 

10 хвилин.
2. Виступ в дебатах з питання порядку денного проводиться за попере-

днім поданням записок Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів 
до закінчення доповіді.

3. Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хвилин.
4. Запитання доповідачу задаються письмово, шляхом подання записок Се-

кретарю позачергових Загальних зборів акціонерів до закінчення доповіді. В 
записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій та 
чітко сформовані питання.

5. Час для відповіді на питання встановити до 3 хвилин.
6. Затвердити (схвалити) визначений рішенням Наглядової ради Товари-

ства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачерго-
вих Загальних зборах акціонерів Товариства, а саме: кожна сторінка бюлете-
ня для голосування засвідчується шляхом проставлення на ній штампу 
Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів.

7. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бю-
летенів для голосування. Голосування на позачергових Загальних зборах про-
водиться за принципом: одна акція – один голос.

8. Свою згоду або незгоду за тим або іншим проектом рішення позачерго-
вих Загальних зборів, які будуть поставлені на голосування, особи, що беруть 
участь в голосуванні, виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній 
клітинці бюлетеня.

9. Бюлетені для голосування опускаються голосуючими в урни, які знахо-
дяться у членів Лічильної комісії.

10. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування 

оформляються протоколами Лічильної комісії, які є невід’ємною частиною 
протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів. Результати голосуван-
ня з кожного конкретного питання доводяться до відома акціонерів.

11. Позачергові Загальні збори акціонерів виконують свою роботу до за-
кінчення розгляду питань порядку денного. Загальний час роботи зборів – не 
більше ніж 3 (три) години.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2017 рік, та затвердження висновків Ревізійної ко-
місії.

Проект рішення:
1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товари-

ства за 2017 рік.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 

2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства 
Проект рішення:
Частину нерозподіленого прибутку Товаристваза 2013,2017 роки, в сумі 

9 947 478 528,55 грн. (дев’ять мільярдів дев’ятсот сорок сім мільйонів чотири-
ста сімдесят вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім гривень, п’ятдесят п’ять 
копійок) направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства, а 
саме: 

- частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами 
діяльності у 2013 році в сумі 1 341 903 564,21 грн. (Один мільярд триста сорок 
одинмільйондев’ятсот три тисячі п’ятсот шістдесят чотири гривні, двад-
цять одна копійка);

- частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами 
діяльності в 2017 році в сумі 8 605 574 964,34 грн. (Вісім мільярдів шістсот 
п’ять мільйонів п’ятсот сімдесят чотири тисячі дев’ятсот шістдесят чоти-
ри гривні, тридцять чотири копійки).

7. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства 
за 2013 та 2017 роки, затвердження розміру дивідендів за простими акція-
ми Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати 
дивідендів.

Проект рішення:
1. Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2013 та 2017 

роки із розрахунку 6,253381 грн. на одну просту акцію, в тому числі: 0,843574 
грн. за 2013 рік, 5,409807 грн. за 2017 рік.

2. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлює Наглядова рада 
Товариства.

3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товари-
ства повинна здійснюватись безпосередньо акціонерам Товариства.

8. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства.
Проект рішення:
Частину нерозподіленого прибутку Товариства минулих років (нерозподі-

лений прибуток 2000-2017, з урахуванням додаткових фінансових ресурсів 
Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку) в 
сумі 16 772 389 235,28 грн. (Шістнадцять мільярдів сімсот сімдесят два міль-
йона триста вісімдесят дев’ять тисяч двісті тридцять п’ять гривень, двад-
цять вісім копійок) направити на погашення суми збитку від операцій по ви-
купу та передачі акцій власної емісії ( у зв’язку з відсутністю емісійного доходу), 
в тому числі:

- за результатами викупу 214 332 акцій у фізичних осіб – різниця в сумі 
1 937 561,28 грн. (один мільйон дев’ятсот тридцять сім тисяч п’ятсот шіст-
десят одна гривня двадцять вісім копійок) (вартість викупу 1 991 144,28 грн. 
(один мільйон дев’ятсот дев’яносто одна тисяча сто сорок чотири гривні, 
двадцять вісім копійок), номінальна вартість 53 583,00грн. (п’ятдесят три 
тисячі п’ятсот вісімдесят три гривні);

- за результатами передачі 552 708 828 акцій після ліквідації ТОВ «МЕТА-
ЛОТЕХНІКА» - різниця в сумі 16 770 451 674,00 грн.(Шістнадцять мільярдів 
сімсот сімдесят мільйонів чотириста п’ятдесят одна тисяча шістсот сімде-
сят чотири гривні ) (вартість інвестицій 16 908 628 881,00 грн., номінальна 
вартість 138 177 207 грн. (сто тридцять вісім мільйонів сто сімдесят сім 
тисяч двісті сім гривень).

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних 
зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами 
та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
позачергових Загальних зборів у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» за адре-
сою: 50026, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, управління ПАТ 
«ПІВДГЗК», каб., 39, відділ корпоративних відносин та власності, щоденно (крім 
суботи та неділі, святкових та неробочих днів) з 08:00 год. до 16:45 год. (обідня 
перерва з 12:00 год. до 12:45 год.), за умови подання письмової заяви на ім'я 
Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВ-
ДЕННИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», а в день проведення За-

ПублІчне АкцІонеРне ТоВАРисТВо «ПІВДенний гІРничо-ЗбАгАчуВАльний комбІнАТ»
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гальних зборів - також у місці їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі 
повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність 
(для представників) та документ, що підтверджує право власності на прості імен-
ні акції Товариства. 

З питань підготовки та проведення даних позачергових Загальних зборів, в 
тому числі щодо можливості та порядку ознайомлення акціонерів з документа-
ми, пов'язаними із питаннями порядку денного зазначених позачергових Загаль-
них зборів, акціонери (їх уповноважені представники) можуть звертатися до від-
ділу корпоративних відносин та власності ПАТ «ПІВДГЗК», тел. (056) 407-73-59. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами - Генеральний директор Товариства Федін Костянтин Анатолійо-
вич.

До дати проведення даних позачергових Загальних зборів кожен акціонер 
має право поставити письмові запитання щодо питань, включених до порядку 
денного загальних зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів 
надаються Товариством до початку позачергових Загальних зборів. Акціонерне 
товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового 
змісту.

У зв’язку з прийняттям рішення про проведення позачергових Загальних збо-
рів акціонерів відповідно до ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», та затвердженням поряду денного, зборів акціонери не можуть вносити 
пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

Для реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціо-
нерів акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера 
(паспорт), а для представника акціонера - документ, що посвідчує особу пред-
ставника акціонера (паспорт) та довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних збо-
рах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-

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

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних збо-
рах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку 
денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових 
Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових 
Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представни-
ка на позачергових Загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загаль-
них зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який 
видав довіреність, замість свого представника.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення 
про проведення позачергових Загальних зборів загальна кількість акцій Товари-
ства становить 2 143 659 200 (два мільярди сто сорок три мільйони шістсот 
п’ятдесят дев’ять тисяч двісті) штук простих іменних акцій, з них голосуючих ак-
цій 1 583 159 503 штук простих іменних акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інфор-
мація, передбачена законодавством: http://www.ugok.info/.

Наглядова рада Товариства

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

емітента
I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АК-

ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ». 
2.  Код за ЄДРПОУ: 05477043. 3. Місцезнаходження: 07414, Київська обл., 
Броварський р-н, с. Рожiвка, вул. Слави, 22. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: (044) 587-60-36, 587-60-33. 5. Електронна поштова адреса: svetlana.
romanenko@indelika.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: http://indelika.
com/info/dokumenti/01062018r-zmina-skladu-posadovih-osib-emitenta. 7. Вид 
особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення: Рішення про обрання прийнято на засіданні 
Наглядової ради 01.06.2018р. Обрання посадової особи виконано на під-
ставі протоколу №01-06/18 НР від 01.06.2018р. Гаврилов Олексій Юрійо-
вич (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду 
Голова Наглядової ради. Строк, на який обрано особу: до 27.04.2021р. 
включно. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
Голова правління ПІІ «Об’єднана зернова компанія», Директор юридичного 

департаменту ПрАТ «РАМБУРС», Голова Наглядової ради ПАТ «ППР Бро-
варський». Рішення про звільнення прийнято на засіданні Наглядової ради 
01.06.2018р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу 
№02-06/18 НР від 01.06.2018р. Посадова особа Бойченко Тетяна Анатолі-
ївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду 
Голова Правління, звільнена. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 1 р. Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради 
01.06.2018р. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу 
№03-06/18 НР від 01.06.2018р. Бойченко Тетяна Анатоліївна (згоду на роз-
криття паспортних даних не надано) обрано на посаду Голова Правління. 
Строк, на який обрано особу: з 02.06.2018р. по 02.06.2019р. включно. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник голови 
правління ПАТ «ППР БРОВАРСЬКИЙ», заступник директора фінансово-
економічного департаменту ПрАТ «РАМБУРС», член наглядової ради 
ПАТ  «ППР БРОВАРСЬКИЙ», голова правління ПАТ «ППР БРОВАР-
СЬКИЙ». Усі вищезазначені посадові особи володіють часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0,00%. Усі вищезазначені посадові особи володіють 
пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать кожній вищезазначеній посадовій особі володіє: 0 акцій. Усі ви-

ПублІчне АкцІонеРне ТоВАРисТВо 
«ПлемПТАХоРАДгосП бРоВАРський»

Повідомлення про проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів 

ПРАТ «ск «АльФА сТРАХуВАння» 
(далі – Загальні збори»)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (далі – Товариство), Код ЄДРПОУ – 30968986, 
місцезнаходження – 02160, Україна, м. Київ, пр-т. Соборності, 19, повідо-
мляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 05 липня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. київ, 
вул. Рибальська, 22, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів проводиться в день проведення Загальних зборів 
акціонерів з 9:30 по 09:55 за місцем проведення позачергових Загальних 
зборів акціонерів.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачерго-
вих Загальних зборах акціонерів, буде складено станом на «27» червня 
2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціоне-
рів Товариства;

2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів ак-
ціонерів Товариства;

3. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів, із визначенням граничної сукупної вартості таких пра-
вочинів. 

Акціонер Товариства має право ознайомитись з матеріалами (проекти 
рішень, документи необхідні для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного тощо) з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до За-
гальних зборів, на наступний день, з дати отримання Товариством відпо-
відного запиту про необхідність отримання матеріалів, для підготовки до 
Загальних зборів, з понеділка по п’ятницю, з 9.30 до 17.00 за наступною 
адресою: 02160, Україна, м. Київ, проспект Соборності, 19, поверх 4, 
конференц-зал або за адресою: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, 
конференц-зал, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх 
проведення.

Запит про отримання матеріалів, які акціонер може отримати під час 
підготовки до Загальних зборів повинен містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера;
- Кількість, тип та/або клас належних йому акцій;
- Перелік матеріалів, які необхідні для підготовки до Загальних зборів.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріала-

ми, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних 
зборів – Голова Правління Товариства І.В.Гевель

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.alfaic.ua 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Телефон для довідок: 044 499 77 66

голова Правління ПрАТ «ск «АльФА сТРАХуВАння» І.В.гевель
04.06.2018
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ослабление монетарной политики в 2018г 
маловероятно, возможна либерализация 

валютного регулирования – протокол 
монетарного комитета нбу

Большинство членов монетарного комитета Нацио-
нального банка Украины (НБУ) выступает за сохранение 
жесткой монетарной политики в 2018 году в случае про-
должения сотрудничества Украины с Международным 
валютным фондом (МВФ), в то же время склоняются к 
ослаблению валютного регулирования.

«Члены комитета монетарной политики отметили, что 
в случае развития событий по базовому сценарию, кото-
рый предполагает продолжение сотрудничества с МВФ, 
Нацбанку целесообразно осуществить дальнейшую ли-
берализацию валютных ограничений, чтобы поддержать 
экономическое развитие», - сообщается в протоколе 
майского заседания комитета, обнародованном на веб-
сайте НБУ.

В то же время в документе указывается: «Вместе с 
тем большинство членов комитета согласилось, что ве-
роятность снижения учетной ставки к концу текущего 
года является низкой».

В случае дальнейшего промедления структурных ре-
форм и отсутствия финансовой поддержки со стороны 
официальных кредиторов ситуация будет развиваться 
по другому, альтернативному,00 базовому сценарию.

Члены комитата считают, что само по себе неполуче-
ние кредитного транша МВФ не является поводом для 
повышения учетной ставки. Будущие решения по учет-
ной ставке, в случае развития событий по альтернатив-
ному сценарию, будут зависеть от оценки комплекса ри-
сков.

Вместе с тем они предупреждают: украинская эконо-
мика, как и раньше, существенно зависит от ситуации на 
внешних рынках - как финансовых, так и товарных. Сле-
довательно, отсутствие финансовой поддержки со сто-
роны официальных кредиторов повышает уязвимость 
экономики и финансового рынка страны, особенно в 
условиях ограниченного доступа на мировые рынки ка-
питала.

Как сообщалось, НБУ 24 мая решил сохранить учет-
ную ставку на прежнем уровне - 17% годовых.

крупнейшими получателями нДс второй 
месяц остаются 3 аффилированых с 

«метинвестом» меткомбината
Крупнейшими получателями налога на добавлен-

ную стоимость (НДС) в мае 2018 года второй месяц 
подряд остаются три металлургических комбината, 
аффилированых с группой «Метинвест» – «Азов-
сталь», Мариупольский металлургический комбинат 
(ММК) им. Ильича и «Запорожсталь», свидетельству-
ют данные Государственной казначейской службы 
Украины (ГКСУ).

Наибольшую сумму, как и в апреле-2018, получил 

меткомбинат «Азовсталь» – 668,4 млн грн против 
691,8 млн грн.

Второе место третий месяц подряд сохраняет за со-
бой ММК им.Ильича, повысив показатель с 530,8 млн грн 
в апреле до 662,6 млн грн в мае, третье место также тре-
тий месяц к ряду остается за «Запорожсталью», которая 
увеличила майский показатель до 515,1 млн грн против 
468 млн грн в апреле.

В пятерку крупнейших получателей возмещения НДС 
также вошел агроэкспортер «Кернел-Трейд» – 
509,9 млн грн (264,9 млн грн в апреле) и меткомбинат 
«ArcelorMittal Кривой Рог» – 490,1 млн грн (425,7 млн 
грн), указывает Госказначейство.

За ними следует агроэкспортеры «Сантрейд» – 
345,1 млн грн против 39 млн грн в апреле, «АДМ Трей-
динг» – 291,2 млн грн против 336,9 млн грн, «Государ-
ственная продовольственно-зерновая корпорация 
Украины» (ГПЗКУ) – 266,3 млн грн против 201,4 млн грн, 
«Кофко Агри Ресорсиз Украина» – 263,2 млн грн (возме-
щение в апреле отсутствовало).

Согласно данным ГКСУ, замыкает десятку крупней-
ших получателей НДС в мае, запущенный в июне 2017 
года после пятилетнего простоя, «Карпатнафтохим» с 
показателем 213,5 млн грн (344 млн грн).

Практически не изменилась сумма возмещения НДС 
агрохолдингу «Мироновский хлебопродукт» (МХП) – 
200 млн грн по сравнению с 199,9 млн грн в апреле.

За ним во второй десятке крупнейших получателей 
указанного налога разместились оператор зернового 
рынка «Нибулон» – 197,6 млн грн (199,4 млн грн), трей-
дер «АТ Каргилл» – 185 млн грн (224,8 млн грн), а также 
Полтавский горно-обогатительный комбинат (Полтав-
ский ГОК) – 158,5 млн грн (172,6 млн грн) и Днепровский 
металлургический завод (ДМЗ) – 144 млн грн (в апреле 
возмещение отсутствовало).

Улучшил свой показатель по сравнению с апрелем 
«Интерпайп НТЗ» – 131,3 млн грн (84,1 млн грн), тогда 
как МГЗ практически не изменил результат – 117,2 млн грн 
(117,8 млн грн).

Замыкают вторую десятку Центральный горно-
обогатительный комбинат (ЦГОК) – 107,9 млн грн 
(112 млн грн), Катеринопольский элеватор – 105,1 млн грн 
(возмещение в апреле отсутствовало), а также Нико-
польский завод ферросплавов – 95,3 млн грн 
(84,1 млн грн).

Более 90 млн грн возмещения НДС получили еще три 
компании – «Дельта вилмар СНД» – 91,9 млн грн 
(7,4 млн грн), «Оптимусагро Трейд» – 91,9 млн грн 
(99,3 млн грн), Еристовский ГОК – 91,2 млн грн 
(68,3 млн грн).

Как сообщалось, за пять месяцев этого года НДС был 
возмещен на сумму 54,8 млрд грн, что на 14,4% больше 
показателя января-мая 2017 года. В том числе майское 
возмещение составило 11,2 млрд грн по сравнению с 
9,95 млрд грн в апреле этого года и 9,86 млрд грн – в мае 
прошлого.

щезазначені посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не мають.

III. Підпис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Голова правління – Бойченко Т.А., 
01.06.2018р.

НОВИНИ
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цены на нефть продолжают снижаться, 
Brent торгуется ниже $76,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают утром в 
понедельник демонстрировать отрицательную динамику 
после того, как WTI завершила предыдущие торги на ми-
нимальной отметке почти за два месяца.

Рынок находится в ожидании намеченного на конец 
июня саммита ОПЕК+.

Главный рыночный аналитик CFD Грег МакКенна ожи-
дает, что понижательное давление будет сохраняться в 
ближайшей перспективе, поскольку Россия, похоже, го-
това «открыть кран». «Похоже, что хотя они и продолжа-
ют говорить о приверженности к стабильности нефтяно-
го рынка, время пришло», - цитирует его слова Dow 
Jones.

«На рынке по-прежнему наблюдается давление со 
стороны ожидаемого возвращения добычи в России и 
Саудовской Аравии», - отмечает старший инвестицион-
ный аналитик U.S. Bank Wealth Management Роб Хэворт.

Министр энергетики Александр Новак заявил в выход-
ные, что Россия третий месяц подряд не выполняет 
сделку по ограничению добычи нефти стран ОПЕК+. По 
его словам, в мае уровень выполнения сделки составил 
95%.

«Россия в мае достигла уровня сокращения добычи в 
95%. Россия полностью привержена сохранению балан-
са на нефтяном рынке», - цитирует министра пресс-
служба ведомства.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лон-
донской бирже ICE Futures к 8:08 МСК подешевели на 
$0,33 (0,43%) - до $76,46 за баррель. На торгах в преды-
дущий день их цена уменьшилась на $0,77 (0,99%) и со-
ставляла на закрытие $76,79 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 
0,4%.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль утром в 
понедельник уменьшились на $0,10 (0,15%) - до $65,71 
за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опусти-
лась на $1,23 (1,83%), завершив торги на отметке $65,81 
за баррель, что является самым низким уровнем с 
10 апреля. За прошедшую неделю контракт подешевел 
на 3,1% после падения на 4,9% неделей ранее.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, 
число действующих нефтедобывающих установок в 
США выросло за прошлую неделю на две - до 861, обно-
вив максимум за три года.

Доллар дешевеет относительно евро на 
опасениях усиления торговых споров

Курс доллара США к евро опускается в понедельник 
после скачка в пятницу на сильных данных по американ-
скому рынку труда.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1686 по 
сравнению с $1,1659 на закрытие предыдущей сессии.

В пятницу американская валюта подорожала на 0,3% 
к евро после публикации статданных, повысивших ожи-
дания дальнейшего подъема базовой процентной ставки 
Федеральной резервной системой (ФРС).

Безработица в США в мае 2018 года снизилась до 
3,8% с 3,9% в апреле, сообщило в пятницу министер-

ство труда страны. Это стало повторением показателя 
апреля 2000 года, который был минимальным с 1969 
года.

Число рабочих мест в экономике США подскочило на 
223 тыс.

Аналитики в среднем ожидали повышения числа ра-
бочих мест на 190 тыс. и сохранения безработицы на 
уровне 3,9%.

Темпы роста заработной оплаты усилились с 2,6% в 
годовом выражении в апреле до 2,7% в мае.

Согласно данным CME, вероятность увеличения став-
ки американским Центробанком в июне на 25 базисных 
пунктов оценивается рынком в 91%.

«Данные по рынку труда США были сильными. Это 
«золотой» сценарий для Федрезерва, поскольку отчет 
подтвердил, что экономика страны движется в верном 
направлении», - отмечает старший валютный трейдер 
Silicon Value Bank Минь Тран.

«Это готовит почву для очередного подъема ставки на 
заседании ФРС, которое пройдет через две недели», - 
цитирует эксперта MarketWatch.

Экономисты, однако, отмечают, что торговые споры 
США с другими странами мира оказывают давление на 
американскую валюту.

Министры финансов и главы Центробанков шести 
стран G7 в минувшую субботу осудили действия США по 
введению пошлин на сталь и алюминий, указав на их 
односторонний характер.

Глава Минфина Канады Уильям Франсис Морно по 
итогам встречи в канадском Уистлере заявил, что дей-
ствия Вашингтона угрожают «подорвать те самые цен-
ности, которые традиционно нас объединяли». Введен-
ные США пошлины «не соответствуют правилам, 
действующим во всем мире», отметил глава Минфина и 
вице-канцлер Германии Олаф Шольц.

«Инвесторам трудно активно покупать доллары перед 
саммитом G7», после позиции, озвученной главами фи-
нансовых ведомств этих стран в отношении протекцио-
нистской политики США, цитирует Bloomberg аналитика 
Ueda Harlow в Токио Тосию Ямауси.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара США 
относительно шести основных мировых валют, теряет в 
понедельник 0,2%.

Курс доллара относительно иены поднялся до 109,66 
иены против 109,54 иены в пятницу. Пара евро/иена тор-
гуется на уровне 128,15 иены по сравнению с 127,72 
иены на закрытие предыдущей сессии.

сША и китай не достигли соглашения по 
итогам торговых переговоров

США и Китай не достигли соглашения по итогам тре-
тьего раунда торговых переговоров, завершившихся в 
воскресенье в Пекине.

Таким образом, две страны приблизились к введению 
заградительных пошлин друг против друга, отмечает The 
Wall Street Journal.

Две крупнейшие экономики мира остаются на пути, ко-
торый может привести к началу торговой войны стоимо-
стью $100 млрд уже в этом месяце, пишет The Financial 
Times.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр торгов-
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ли США Уилбур Росс не обнародовали совместного за-
явления после длившихся два дня переговоров. Преды-
дущий раунд переговоров, состоявшийся в Вашингтоне 
в середине мая, закончился лишь смутным обещанием 
китайских чиновников «существенно» сократить профи-
цит торгового баланса с США.

Американская делегация не стала комментировать 
итоги переговоров. В короткой статье агентства «Синь-
хуа» отмечается, что стороны достигли реального про-
гресса, без уточнения деталей. При этом в тексте есть 
предупреждение, что любые санкции со стороны США 
приведут к отмене переговоров, продолжение которых 
намечено на лето, пишет FT.

«Между сторонами состоялись обсуждения в благо-
приятном ключе по претворению в жизнь консенсуса, до-
стигнутого в Вашингтоне, а также по вопросам в области 
сельского хозяйства, энергетики и других сферах. Кон-
сультации позволили добиться позитивных и конкретных 
сдвигов», - говорится в опубликованном «Синьхуа» за-
явлении.

«Позиция китайской стороны является последова-
тельной. С целью удовлетворения растущих потребно-
стей китайского народа в прекрасной жизни и содействия 
высококачественному экономическому развитию страны 
Китай готов расширять импорт из всех стран мира, в том 
числе и из США. Это принесет пользу народам Китая и 
США, а также всему миру. Политика реформ, открытости 

и расширения внутреннего спроса является государ-
ственной стратегией Китая, которая останется неизмен-
ной. Движение навстречу друг другу и отказ Китая и США 
от торговой войны должны стать предпосылкой для до-
говоренностей, достигнутых между двумя странами», - 
сообщается в статье.

«Если американская сторона прибегнет к торговым 
санкциям, в том числе к введению дополнительных та-
моженных пошлин, то все результаты, достигнутые в 
ходе двусторонних торгово-экономических переговоров, 
окажутся недействительными», - говорится в заключе-
ние.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп 
заявил, что намерен ввести пошлины на китайские това-
ры объемом примерно $50 млрд вскоре после 15 июня, 
на что Пекин пообещал ответные меры.

«В рамках раздела 301 закона о торговле 1974 Соеди-
ненные Штаты введут 25%-ные пошлины на импортиру-
емые из Китая товары объемом $50 млрд, охватываю-
щие важные технологии с промышленной точки зрения, 
включая те товары, которые относятся к программе 
«Сделано в Китае-2025», - говорилось в заявлении, раз-
мещенном на сайте Белого дома.

США также планируют ввести дополнительные огра-
ничения по инвестициям и экспорту в Китай.

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

1. ВАТ «МЕРИДІАН» ІМ. С.П.КОРОЛЬОВА 6
2. ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» 21
3. ПАТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» 20
4. ПРАТ АЛЬЦЕСТ 23
5. ПАТ ВЕСКО 19
6. ПРАТ ВИШГОРОДЕНЕРГОБУДТРАНС 17
7. ПРАТ ГАЙСИНФАРМ 26
8. ТОВ ГРАНІТ-ПЛЮС 2
9. АТ ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» 22
10. ПРАТ ЕЛЕКТРОЗАВОД 5
11. ПРАТ ЕЛІТА 6
12. АТ ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО 3
13. ПРАТ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН» 2
14. ПРАТ ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ 29
15. ПАТ ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО 26
16. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 7
17. ПРАТ ІСТА-ЦЕНТР 17
18. ПАТ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ 30
19. ПРАТ КАРТЕЛЬ 16
20. ПРАТ КАРТЕЛЬ 22
21. ПАТ КИЇВГАЗ 2
22. ПАТ КИЇВГАЗ 19
23. ПРАТ КИЇВОБЛЕНЕРГО 27
24. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РАДАР» 3
25. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН 

«СТОЛИЧНИЙ» 
18

26. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 20
27. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 21
28. ТОВ КУА «СІТІ КЕПІТАЛ» 4
29. ТОВ КУА «СІТІ КЕПІТАЛ» 4
30. ПРАТ МЕРИДІАН-РП 7
31. АТ МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 28
32. АТ МОТОР-БАНК 7
33. АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО ТА 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ

1

34. ПРАТ НЕПТУН СОЛАР 29
35. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ОПТОВО-РОЗДРІБНИЙ 

ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ
7

36. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 22
37. АТ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО 18
38. ПАТ ОДЕСНАФТОПРОДУКТ 3
39. ПАТ ОТП БАНК 5
40. ПАТ ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ
31

41. ПРАТ ПК «ПОДІЛЛЯ» 30
42. ПАТ ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ 32
43. ВАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇЇ 

«КІРОВОГРАДГАЗ»
23

44. ВАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇЇ 
«КІРОВОГРАДГАЗ»

24

45. ВАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇЇ 
«КІРОВОГРАДГАЗ»

26

46. ПРАТ ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД 27
47. ПРАТ ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 2
48. ТОВ ПРАМ 8
49. ПРАТ ПРИОЗЕРНЕ 2 29
50. ПАТ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
«УКРНАФТОГАЗБУДПРОЕКТ»

6

51. ПРАТ РІВНЕОБЛЕНЕРГО 27
52. ПП СИХІВСЬКЕ 4
53. ПРАТ СК АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 32
54. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ КРЕЙДО-ВАПНЯНИЙ ЗАВОД 19
55. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА 28
56. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ  

«УКРГАЗПРОМПОЛІС-ЖИТТЯ» 
18

57. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРПРОМСТРАХ» 7
58. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРПРОМСТРАХ» 28
59. АТ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ 3
60. ПАТ ФІНАНС БАНК 5
61. ПРАТ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» 28

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №105, 5 червня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

36

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18105
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
04.06.2018 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


