
ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015р. №1843, підпункту а) пункту 3 Розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 
року за №822/23354, та відповідно до документів, нада-
них приватним акціонерним товариством «фінансо-
ва компанія «пфБ Кредит», місцезнаходження: 39627, 
Полтавська обл., м. Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б, 
код за ЄДРПОУ: 25292831, на зупинення обігу акцій у 
зв’язку з прийняттям рішення про припинення шляхом 
перетворення в товариство з обмеженою відповідальніс-
тю, зупинено обіг простих іменних акцій Приватного акці-
онерного товариства «Фінансова компанія «ПФБ КРЕ-
ДИТ» — розпорядження № 151-Кф-З від 22 травня 
2018 року. 

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

«24» травня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843 (зі змінами), підпункту а) пункту 3 Роз-
ділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 трав-
ня 2013 року за №822/23354 (зі змінами), та відповідно 
до документів, наданих приватним акціонерним това-
риством «фінансова компанія «арджент Груп», міс-
цезнаходження: 04053, м. Київ, провул. Киянівський, бу-
динок №7А, код за ЄДРПОУ: 38707466, на зупинення 
обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного това-
риства, зупинено обіг простих іменних акцій Приватного 
акціонерного товариства «Фінансова компанія «Арджент 
Груп» (код за ЄДРПОУ: 38707466) — розпорядження 
№ 154-Кф-З від 23 травня 2018 року. 

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

«25» травня 2018 року.
23.05.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №98, 24 травня 2018 р. 
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приватне  
аКцІонерне товариСтво 

«домоБУдІвний КомБІнат №4»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів)  

емітента
1.Повне найменування емітента: приватне аКІонерне товари-

Ство «домоБУдІвний КомБІнат №4» 
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство; 
3. Місцезнаходження: 04074, м. Київ, Лугова,13; 
4. Код за ЄДРПОУ: 05503160; 
5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 430-96-66 
6. Електронна поштова адреса: MV_DCK4@ukr.net відомості про 

прийняття рішення про виплату дивідендів
№ з/п Дата 

вчинення дії
Розмір 

дивідендів, 
що 

підлягають 
виплаті, грн

Строк виплати 
дивідендів

Спосіб виплати 
дивідендів

1 2 3 4 5
1 22.05.2018 10400000,00 02.07.2018 

- 28.09.2018
безпосередньо 

акціонерам
Зміст інформації:
Дата про прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про 
виплату дивідендів 28 березня 2018 року.
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів:20 червня 2018 року. Розмір дивідендів, що підлягають 
виплаті відповідно рішення ЗЗА - 10400 т.грн. Виплата дивідендів 
здійснюється Товариством безпосередньо особам, які мають право на 
отримання дивідендів, пропорційно кількості належних їм акцій 
Товариства.
Виплата дивідендів буде здійснюватися кількома частками особам, що 
мають право на отримання дивідендів.

Голова правління ПрАТ «ДБК-4»  Разсамакін Андрій Вікторович

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація 
про зміну складу посадових осіб) емітента

1.Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «домоБУдІвний КомБІнат №4» 
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство; 3. Місцез-
находження: 04074, м. Київ, Лугова,13; 4. Код за ЄДРПОУ: 05503160; 5. Між-
міський код та телефон, факс: (044) 430-96-66 6. Електронна поштова адреса: 
MV_DCK4@ukr.net; Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата 
вчинення 
дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 

обрано 
або припи-

нено по-
вноважен-

ня)

Посада * Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

Паспортні дані 
фізичної осо-
би (серія, но-
мер, дата ви-
дачі, орган, 

який видав)** 
або код за 

ЄДРПОУ юри-
дичної особи

Розмір 
частки в 
статутно-

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
22.05.2018 Обрано Член Прав-

ління - На-
чальник бу-
дівельно- 

монтажного 
управління 

№ 2

Сапіга Ігор 
Володими-

рович

д/в, д/в, д/в 0,000000

Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради (Протокол від 22.05.2018 року) Сапігу Ігоря 
Володимировича обрано Членом Правління- Начальником будівельно- 
монтажного управління № 2. Відповідно до Статуту Товариства посадову 
особу обрано терміном на 1 рік. Посадова ооба обирається на цю посаду 
за поданням Голови Правління Товариства. Посадова особа обирається 
на цю посаду вперше. Посадова особа не являється акціонером Товари-
ства.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. По-
садова особа на розкриття паспортних даних згоди не надала.

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

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

Голова правління ПрАТ «ДБК-4»  Разсамакін Андрій Вікторович

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента пУБлІчне аКцІонерне то-
вариСтво «новоГрад-волинСьКе ремонтно-
транСпортне пiдприємСтво». 2. Код за ЄДРПОУ 03740128. 
3. Місцезнаходження 11700 Житомирська обл., м.Новоград-Волинський, 
вул. Чехова, буд. 5. 4.Міжміський код, телефон та факс 04141 24566, 55184. 
5.Електронна поштова адреса rtp@emzvit.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
www.novrtp.ho.ua. 7.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента. 

ІІ. текст повідомлення.
В зв’язку із закінченням терміну обрання 22.05.2018 р. припинені повнова-

ження:
- голови та члена Наглядової ради Товариства Іванюк Валентини Іванівни, 

яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.06403 %. На по-
саді голови і члена Наглядової ради перебувала з 22.05.2015 р. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Замість звільненої особи на посаду 
голови і члена Наглядової ради нікого не призначено, так як склад Наглядової 
ради обирається загальними зборами акціонерів; - члена Наглядової ради Това-
риства Іванюка Сергія Васильовича, який володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 0.06403 %. На посаді члена Наглядової ради перебував з 
22.05.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Замість 
звільненої особи на посаду члена Наглядової ради нікого не призначено, так як 
склад Наглядової ради обирається загальними зборами акціонерів; - члена, 
секретаря Наглядової ради Товариства Рудоманової Тетяни Олександрівни, яка 

володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.03202 %. На посаді 
члена, секретаря Наглядової ради перебувала з 22.05.2015 р. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Замість звільненої особи на посаду 
члена, секретаря Наглядової ради нікого не призначено, так як склад Наглядо-
вої ради обирається загальними зборами акціонерів; - голови, члена Ревізійної 
комісії Товариства Гольчевської Свiтлани Василiвни, яка володіє часткою в ста-
тутному капіталі Емітента в розмірі 0.06403 %. На посаді голови та члена Реві-
зійної комісії перебувала з 22.05.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. Замість звільненої особи на посаду голови та члена Ревізій-
ної комісії нікого не призначено, так як склад Ревізійної комісії обирається за-
гальними зборами акціонерів; - члена Ревізійної комісії Товариства Желанової 
Алли Григорівни, яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
0.06403 %. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 22.05.2015 р. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Замість звільненої особи на 
посаду члена Ревізійної комісії нікого не призначено, так як склад Ревізійної ко-
місії обирається загальними зборами акціонерів; - члена Ревізійної комісії Това-
риства Прокопова Андрія Олександровича, який володіє часткою в статутному 
капіталі Емітента в розмірі 0.06403 %. На посаді члена Ревізійної комісії перебу-
вав з 22.05.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 
Замість звільненої особи на посаду члена Ревізійної комісії нікого не призначе-
но, так як склад Ревізійної комісії обирається загальними зборами акціонерів.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із зако-
нодавством. 2.Директор Прокопов Олександр Володимирович 22.05.2018 р.

повІдомлення 
про ліквідацію 

пайовоГо венчУрноГо ІнвеСтицІйноГо 
фондУ «формацІя КапІталУ» недиверСифІ-
КованоГо видУ ЗаКритоГо типУ (надалі – Фонд), ре-
єстраційний код за ЄДРІСІ 2331063. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» (ідентифікаційний код 22904759) було прий-

нято рішення (протокол №262 від 22.05.2018р.) про ліквідацію Фонду. Строк 
пред’явлення кредиторами своїх вимог починається з дня опублікування 
цього повідомлення та триває 2 (два) місяці. 

Кредитори подають заяви до Ліквідаційної комісії Фонду за місцезнахо-
дженням ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» із додаванням підтвер-
джуючих документів. 

Місцезнаходження: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12-Л. 
Тел. (044) 426-61-16.

Голова Ліквідаційної комісії Фонду Лиховид О.Е.
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пУБлІчне  
аКцІонерне товариСтво  

«альфа-БанК»
ЗвІт

про результати розміщення облігацій
пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «альфа-БанК»,  

код за єдрпоУ 23494714
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 72/2/2017 - Т
Дата реєстрації « 05 » вересня 2017 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій 
23.11.2017 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом 
емісії облігацій)

24.04.2018 року

фактична 24.04.2018 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії облігацій)

300 000 (триста тисяч) штук

фактично розміщених 0 (нуль) штук
4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

300 000 000,00 (триста мільйонів 
гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн 0 (нуль)
5. Загальна сума залучених коштів 
від розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн

0 (нуль)

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

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

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.): 0 (нуль)

Сума, сплачена за облігації (грн): 
0 (нуль)

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

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

6. Кількість облігацій, що облікову-
ються на рахунку в цінних паперах 
емітента за результатами повернен-
ня внесків, унесених в оплату за 
облігації, усім особам, які зробили ці 
внески***

0 (нуль) штук

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

0 (нуль)

Затверджено:
Голова Правління
(посада)

________________
(підпис)

Михайльо Вікторія Вікторівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від емітента*:
Голова Правління
(посада)

________________
(підпис)

М. П.

Михайльо Вікторія Вікторівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального
депозитарію цінних
паперів:
Начальник 
операційного 
відділу Управління 
депозитарної 
діяльності та відпо-
відального 
зберігання ЦП
(посада)

________________
(підпис)

М. П.

Н. Стрельнікова
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* 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.

повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

1. Повне найменування емітента приватне 
аКцiонерне товари-
Ство «КовельСьКi 
КовБаСи»

2. Код за ЄДРПОУ 30381257
3. Місцезнаходження 45000, Ковель, Володимирська, 

156
4. Міжміський код, телефон та факс 03352 45504 03352 45504 
5. Електронна поштова адреса kovko.kovel@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

Загальними зборами 22.05.2018 звільнено наступних осіб, які перебу-
вали на посадах 5 років:

Голова ревiзiйної комісії Лебiдь Володимир Володимирович паспорт 
ЕР 030645 виданий Первомайським МВ УМВС України у Миколаївськiй 
областi розмір частки 92.2184%.

Голова правління Головатий Володимир Петрович паспорт АС 866639 
виданий Ковельським МРВ УМВС У у Волинськiй обл..розмір частки 
2.9892%.

Член правління Лебiдь Свiтлана Романiвна паспорт СН 612324 вида-
ний Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi розмір частки 4.7924%.

Член правління Полячук Раїса Зiновiївна паспорт АС 354288 виданий 
Ковельським МРВ УМВС Волинської обл. розмір частки 0%.

Член правління Майорова Людмила Василiвна паспорт АС 351841 ви-
даний Ковельським МРВ УМВС України у Волинськiй областi розмір част-
ки 0%.

Загальними зборами 22.05.2018 обрано терміном на 5 років:
Ревiзор Лебiдь Володимир Володимирович паспорт ЕР 030645 вида-

ний Первомайським МВ УМВС України у Миколаївськiй областi розмір 
частки 92.2184% Попередня посада ПАТ «Ковельський м»ясокомбiнат» - 
генеральний директор.

Голова правління Гончаренко Валерiй Леонiдович паспорт КЕ 473659 
виданий Приморським РВ УМВС України у Одеськiй областi розмір частки 
0% попередня посада ПрАТ «Ковельськi ковбаси» – енергетик.

Член правління Полячук Раїса Зiновiївна паспорт АС 354288 виданий 
Ковельським МРВ УМВС Волинської обл. розмір частки 0 попередня по-
сада ПрАТ «Ковельськi ковбаси» – член правління.

Член правління Головатий Володимир Петрович паспорт АС 866639 
виданий Ковельським МРВ УМВС України у Волинськiй областi розмір 
частки 2.9892 попередня посада ПрАТ «Ковельськi ковбаси» – голова 
правління.

Всі посадові особа товариства непогашеної судимостi не мають.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

1. Повне найменування емітента Приватне акiонерне товариство 
«Ковельськi ковбаси»

2. Код за ЄДРПОУ 30381257
3. Місцезнаходження 45000, Ковель, Володимирська, 

156
4. Міжміський код, телефон та факс 03352 45504 03352 45504 
5. Електронна поштова адреса kovko.kovel@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 

про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

Загальними зборами акцiонерiв 22.05.2018 прийняте рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з граничною 
сукупною вартiстю 30 000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності 5402 тис. грн. Співвідношення 
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента 
555.3%. Характер правочинiв -укладання договорiв купiвлi–продажу, 
iпотеки та поруки. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 3450000 штук, 
для участi у зборах зареєстровано 3450000 штук голосуючих акцiй, за 
прийняте рiшення проголосували 100% .
 Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 
Голова правління Гончаренко Валерiй Леонiдович.
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повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та 
проект порядку денного
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«норинСьКий ЩеБЗавод» (далі-Товариство), 

(місцезнаходження: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький 
район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16.)

Повідомляємо, що «25» червня 2018 року за адресою Україна, 11154, 
Житомирська область, овруцький район, с.норинськ, вул. Шкільна, 
б. 16, к. № 2, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів : «25» червня 2018 року з 11.10 до 11.45 за місцем 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 

початок зборів об 12.00
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-

чергових загальних зборах – «19» червня 2018 року
перелік питань, включених до проекту порядку денного:

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

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, 

затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціо-

нерів».
5. Затвердження нової редакції Положення «Про Наглядову раду».
6. Затвердження нової редакції Положення «Про Ревізійну комісію (Ре-

візора)». 
7. Затвердження нової редакції Положення «Про Виконавчий орган»
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення та надання згоди на 

вчинення значних правочинів відповідно до вимог Закону України «Про ак-
ціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття рішення.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій та голосую-
чих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається 
повідомлення про проведення загальних зборів та на дату складання пере-
ліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах www.norunzd.ho.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів кожний акціонер має можливість озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, звернувшись за письмовим запитом або особисто до відпо-
відальної посадової особи, кожний робочий день з 10-00 по 16-00 (перерва 
з 12-00 по 13-00 ) за адресою: Україна, 11154, Житомирська область, 
Овруцький район, с. Норинськ, вул.. Шкільна, б. 16, каб. № 3, а в день про-
ведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними для 
прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (наймену-
вання) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або пош-
тову адресу, кількість акцій що належать акціонеру. У разі особистого звер-
нення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує 
його особу та/або повноваження.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до 
дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових пи-
тань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень 
з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціо-
нерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований 

кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат 
пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення а також кількості, типу 
та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціо-
нером до складу органів товариства. У разі подання акціонером пропозиції 
до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припи-
нення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка 
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно 
обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови 
колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка 
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначен-
ня особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до про-
екту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення 
нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що підтверджує 
особу та/або повноваження або документ, що підтверджує особу та дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену 
відповідно до діючого Законодавства. Довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах, видана фізичній особі, посвідчується нотарі-
усом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а та-
кож може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юри-
дичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на 
це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбаче-
но завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати до-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком 
своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи 
замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання 
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіре-
ність, замість свого представника. Представником акціонера - фізичної чи 
юридичної особи на загальних може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх 
афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів това-
риства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого пред-
ставника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який 
момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий ор-
ган товариства. 

Згідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення 
про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Норинський щебзавод», 
складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на «17» травня 2018 року., за-
гальна кількість акцій Товариства складає 642 353 697 штук простих імен-
них акцій або 641 573 154 штук простих іменних голосуючих акцій. 

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначається Голова Наглядової ради – 
Кущ І.О.

Довідки за телефоном (04148) 6 3024, факс (04148) 6 3022
Голова Наглядової ради Приватного акціонерного товариства 
«НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД»  І. О. Кущ

повІдомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне товари-
Ство «дІм марочниХ КоньяКІв «таврІя»

2. Код за ЄДРПОУ 00413475
3. Місцезнаходження 74905, Херсонська обл., м. нова Каховка, 

пр. дніпровський, 299
4. Міжміський код, телефон та факс 0554976228
5. Електронна поштова адреса glav_buh@tavria.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.tavria.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ Змі-

на типу акціонерного товариства 
ii. текст повідомлення

27.04.2018 року Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДМК «Таврія», з 

метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного 
законодавства, було прийнято рiшення про змiну типу товариства.

Державну реєстрацiю відповідних змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в ЄДР здiйснено 22.05.2018 року.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ».

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ». 

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

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

Генеральний 
директор

О.О. Єрьоменко
М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

23.05.201

приватне аКцІонерне товариСтво  
«дІм марочниХ КоньяКІв «таврІя»
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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 «ЗапорiЖКоКС»; 2. Код 
за ЄДРПОУ: 00191224; 3. Місцезнаходження: 69600, мiсто Запорiжжя, вули-
ця Дiагональна, будинок 4; 4. Міжміський код, телефон та факс: 
+380612839135, +380612839324; 5. Електронна поштова адреса: nikolay.
zinchenko@metinvestholding.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.
zaporozhcoke.com; 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ii. текст повідомлення.Річними Загальними зборами ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» (код ЄДРПОУ 00191224) 
(надалi – ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС» або Товариство) прийнято рішення (Про-
токол вiд 21.05.2018 р.) про надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів, в тому числi щодо яких є заінтересованість, ринкова вартiсть 
майна, робiт або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, становить 10 i 
бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Това-
риства за 2017 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ходi його фiнансово-
господарської дiяльностi протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийнят-
тя такого рiшення цими Загальними зборами акцiонерiв.Ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є предметом правочину становить 37 510 900 000,00 грн., 
що є еквiвалентом 1 435 000 000 доларів США та визначена за курсом НБУ 
станом на 21.05.2018 року (26,14 UAH за 1 долар США). Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
8 245 623 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартостi майна або послуг, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi – 454,92 %. Статутом акцiонерного товариства не 
передбаченi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного право-
чину. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 119 325 280 штук простих iменних 
акцiй. Для участi у загальних зборах зареєструвалося – 113 569 944 штуки 
простих iменних голосуючих акцiй, серед них голоси роздiлилися наступним 
чином: «ЗА» – 113 569 944 голоси; «ПРОТИ» – 0 голосiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 
0 голосiв; «НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 0 голосiв.

Річними Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЗАПОРIЖКОКС» (код ЄДРПОУ 00191224) (надалi – ПРАТ «ЗАПОРIЖ-
КОКС» або Товариство) прийнято рiшення (Протокол вiд 21.05.2018 р.) про 
надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв протягом не 
бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення цими Загальними 
зборами акцiонерiв, щодо яких Товариство придбаває вугiльну продукцiю за 
вiльними ринковими цiнами. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину становить 19 000 000 000,00 грн. Вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 8 245 623 000,00 грн. 
Співвідношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 230,43 %. Статутом акцiонерного товариства не передбаченi 
додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину. Загаль-
на кiлькiсть голосуючих акцiй – 119 325 280 штук простих iменних акцiй. Для 
участi у загальних зборах зареєструвалося – 113 569 944 штуки простих 
iменних голосуючих акцiй, серед них голоси роздiлилися наступним чином: 
«ЗА» – 113 569 944 голоси; «ПРОТИ» – 0 голосiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 0 голосiв; 
«НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 0 голосiв.

iii. підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади Генеральний 
директор Литовка Вiталiй Анатолiйович 22.05.2018

 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 товари-
Ство «норинСьКий 
ЩеБЗавод»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

04865033

3. Місцезнаходження емітента 11154 Житомирська область, 
Овруцький район, с.Норинськ 
вул. Шкiльна, б .16

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(04148) 7 1231 (04148) 6 3022

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

m-r@mylink.biz

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.norunzd.ho.ua

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

2. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Но-

ринський щебзавод» (протокол засiдання Наглядової ради б/н вiд 
22.05.2018 року): 

- Кочуру Олександра Григоровича звiльнено (переведено) з посади 
В.о. Генерального директора Приватного акцiонерного товариства «Норин-
ський щебзавод» з 22.05.2018 року. Причина звiльнення - переведення 
Кочури Олександра Григоровича на iншу посаду. Особа не надала згоди на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - 3 роки 7 мiсяцiв.

- призначено Гулого Олександра Вiкторовича на посаду Генерального 
директора Приватного акцiонерного товариства «Норинський щебзавод» 
строком на 5 рокiв з 23.05.2018 року. Особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Часткою в статутному капiталi Товари-
ства не володiє. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв: генеральний директор, директор.

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 ____________ Гулий Олександр Вiкторович
   М.П.
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Шановний акціонер!
приватне аКцІонерне товариСтво «БоГУСлавСьКий 

Кар’єр» (ідентифікаційний код: 00292497, місцезнаходження: 09722, 
Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, 
буд. 2-А) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачер-
гових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
25 червня 2018 року об 14:00 годині за адресою: 09722, Київська 
обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А, 
кімната №1 (кабінет голови правління Товариства).

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у позачергових 
загальних зборах відбудеться з 13:00 до 13:50 у день та за місцем про-
ведення позачергових загальних зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових загальних зборах – 19 червня 2018 року. 

перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного 
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту 

порядку денного:
1. про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення 

про припинення їх повноважень.
проект рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Го-

лова лічильної комісії – чавченко микола Іванович, Члени лічильної 
комісії – тиха Юлія михайлівна та Сколота наталія володимирівна, 
та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту за-
криття загальних зборів акціонерів.

2. про затвердження порядку та способу засвідчення бюлете-
ню для голосування на загальних зборах товариства.

проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвід-
чення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів То-
вариства. Під час проведення реєстрації акціонеру під підпис видаєть-
ся бюлетені для голосування по питанням порядку денного. Бюлетень 
засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії.

3. про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціоне-
рів товариства.

проект рішення: Обрати Головою загальних зборів цуберу Ігоря 
васильовича, секретарем загальних зборів запропоновано обрати 
макаренко Юрія миколайовича на час проведення цих загальних 
зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол 
загальних зборів.

4. про затвердження регламенту (порядку) проведення поза-
чергових Загальних зборів акціонерів товариства.

проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) про-
ведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями • 
для голосування.

для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;• 
заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань по-• 

рядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у 
письмовому вигляді;

питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників переда-• 
ються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням 
прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його 
представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);

питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, ано-• 
німні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до 
порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, 
розгляду не підлягають;

для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників • 
Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х 
хвилин;

кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів • 
фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які за-
вчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

5. розгляд звіту правління товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році. 
прий няття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 
рік. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2017 року 
задовільною. 

6. розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік. прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 рік. Визнати роботу Наглядовою ради Товариства за результата-
ми 2017 року задовільною. 

7. розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2017 рік. прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження ви-
сновків ревізійної комісії.

проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 
2017 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 

2017 року задовільною. 
8. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
9. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження за-

ходів за результатами його розгляду.
проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік затвер-

дити.
10. про розподіл прибутку та покриття збитків товариства за 

результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 
2017 році.

проект рішення: Чистий прибуток отриманий за результатами ді-
яльності Товариства у 2017 році розподілити наступним чином: спря-
мувати на збільшення резервного фонду згідно Статуту Товариства.

11. Затвердження основних напрямків діяльності товариства 
на 2018 рік.

проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товари-
ства на 2018 рік.

Для участі у загальних 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 голосуван-
ня, засвідчених належним чином.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного http://00292497.infosite.com.ua/

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення за-
гальних зборів (18 травня 2018 року) – 5760504;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів (18 травня 2018 року) – 5065950;

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товари-
ства за адресою: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіїв-
ка, вул. Корсунська, буд. 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління 
Товариства), по вівторкам і четвергам з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 
до 13:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх про-
ведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Голова правління Макаренко 
Юрій Миколайович. 

Тел. (050) 3120599
Після надання цього повідомлення Товариство не має права вноси-

ти зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають 
можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку 
із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У 
такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати прове-
дення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, 
щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються 
Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим 
листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запи-
тання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства 
мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
Зборів,а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж 
за сім днів до дати проведення загальних зборів. 

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропози-
ції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства 
мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат пред-
ставником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропону-
ється на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
ного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать канди-
дату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 
Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань 
порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку ден-
ного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не 
пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів 
до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати 
проведення загальних зборів. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включен-
ня до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову 
у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів 

приватне аКцІонерне товариСтво «БоГУСлавСьКий Кар’єр»
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(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосую-
чих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами 
строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. 

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту по-
рядку денного загальних зборів щодо включення питання про достро-
кове припинення повноважень директора, одночасно обов’язково по-
дається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або 
призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 
Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення 
Зборів. 

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом 
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. 
Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонера-
ми питань або проектів рішень. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного збо-
рів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсот-
ків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціо-
нерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному 
повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту 
рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване 
рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денно-
го зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з 
моменту його прийняття. 

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство 
не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціо-
нерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок ден-
ний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій ак-
ціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не 
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена 

на власному веб-сайті Товариства. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 

акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, 
тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням 
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час 
голосування на загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіре-
ність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій роз-
суд.

основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 
пiдприємства (тис.грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 9552 7757
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2180 2830
Запаси 3832 2993
Сумарна дебіторська заборгованість 2695 1254
Гроші та їх еквіваленти 369 541
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3538 1966
Власний капітал 6493 4921
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1440 1440
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 412 424
Поточні зобов'язання і забезпечення 2647 2412
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1572 24
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5760504 5760504
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0.27 0.004

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлІчне аКцІонерне 
товариСтво "дтеК 
ЗаХІденерГо"

2. Код за ЄДРПОУ 23269555
3. Місцезнаходження 79026, місто Львів, вулиця Козель-

ницька, будинок 15
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38 032 2390710 +38 032 2390710

5. Електронна поштова адреса ZaіkaOS@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.dtek.com/іnvestors_and_
partners/asset/zapadenergo/

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

ІІ. текст повідомлення
18.05.2018 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (про-

токол № б/н від 18.05.2018 року) на підставі п. 16.9 Статуту прийнято рі-
шення про обрання Куриленка Сергія Вікторовича (паспорт № 07266224, 
виданий Міністерством іноземних справ 11.03.2011 року) Головою Нагля-
дової ради ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО». Пакетом акцій, часткою в статут-
ному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. На посаду обраний без визначення строку 
повноважень. Посади, які обіймав Куриленко Сергій Вікторович протягом 
останніх п’яти років:

07.2012 - 02.2015 - директор ВП ДТЕК Запорізька ТЕС;
03.2015 - 04.2016 - заступник директора з виробництва дирекції з гене-

рації електроенергії ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
з 04.2016 - директор з генерації електроенергії ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Таращук Олег Станіславович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.05.2018
(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 аКцiо-
нерне товариСтво 
"фанери та плити"

2. Код за ЄДРПОУ 00274690
3. Місцезнаходження 02160, м.Київ,  

вулиця Фанерна, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс 044 5591358 044 5591358 044 

5591211
5. Електронна поштова адреса info@fanplit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://fanplit.com.ua

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

ii. текст повідомлення
Згiдно наказу по ПрАТ «Фанплит» №28-к вiд 21.05.2018 року звiльнено 

Ковальчук Людмилу Петрiвну з посади головного бухгалтера за власним 
бажанням. Перебувала на посадi з 18.05.1993р. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надала. Посадова особа володiє акцiями емiтента у 
розмiрi 0,063134%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Згiдно наказу по ПрАТ «Фанплит» №28-к вiд 21.05.2018 року призна-
чено в.о. головного бухгалтера Рожу Любов Василiвну. Iншi посади, якi 
обiймала протягом останнiх 5 рокiв - заступник головного бухгалтера 
ПрАТ «Фанплит». Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Поса-
дова особа володiє акцiями емiтента у розмiрi 0,039187%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

iii. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

М.П. 23.05.2018
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «АЛЬТ-
БАНК» 2. Код за ЄДРПОУ: 19358784 3. Місцезнаходження: 03037 м. Київ, 
вул. Вузівська, 5 4. Міжміський код, телефон та факс: 044-364-41-11, 
044-594-28-59 5. Електронна поштова адреса: tetiana.revutska@altbank.ua 6. 

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: www.altbank.ua 7. Вид особливої інформації або ін-
формації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю: Відомості про наявність, строк дії та сторони акціонерного договору

ІІ. текст повідомлення 
Публічне акціонерне товариство «АЛЬТБАНК» (далі – товариство) пові-

домляє про укладення 22 травня 2018 року Договору між акціонерами про 
застосування положення статті 65-2 Закону України «Про акціонерні това-

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «альтБанК»
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риства» (далі – Договір).
Договір укладено для досягнення виключно однієї спільної мети – застосува-

ти положення статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» в порядку 
та на умовах, визначних пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положен-
ня» Закону України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного 
управління в акціонерних товариствах» (далі – Закон).

Сторонами Договору є:
1. громадянин України Артюх Сергій Костянтинович, який проживає в м. Киє-

ві, та якому належить 280 079 503 акцій, що становить 24,592346 % статутного 
капіталу товариства;

2. громадянин республіки Білорусь Волох Ігор Олегович, який проживає в 
м. Києві, та якому належить 227 976 667 акцій, що становить 20,017463 % статут-
ного капіталу товариства;

3. громадянин України Дегода Андрій Сергійович, який проживає в м. Києві, 
та якому належить 280 079 503 акцій, що становить 24,592346 % статутного ка-
піталу товариства;

4. громадянин України Шуптар Олег Володимирович, який проживає в с. Ри-
ків, Турківського району, Львівської області, та якому належить 70 064 360 акцій 

товариства, що становить 6,151992 % статутного капіталу товариства;
5. громадянин України Стольніков Леонід Олімпійович, який проживає в 

м. Києві, та якому належить 280 079 503 акцій, що становить 24,592346 % статут-
ного капіталу товариства.

Сторони Договору, яким на цей час належить 1 138 279 536 акцій товариства, 
що становить 99,9464958 % статутного капіталу товариства, станом на дату на-
брання чинності Законом вже були власниками домінуючого контрольного паке-
та акцій товариства.

Договором визначено сторону договору, уповноважену його сторонами на вчи-
нення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, які діють 
спільно (уповноважена особа). Такою уповноваженою особою є Волох Ігор Олего-
вич. Договір діє до його повного виконання, а саме повного застосування поло-
жень статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» в порядку та на умо-
вах, визначних пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

iii. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством.

2. Голова Правління  Волох І.О. 22.05.2018

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента аКцiонерне товари-

Ство "миКолаїв-
оБленерГо"

2. Код за ЄДРПОУ 23399393
3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв,  

вул. Громадянська, 40
4. Міжміський код, телефон та факс (0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14
5. Електронна поштова адреса kanc@energy.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

www.energy.mk.ua

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

ii. текст повідомлення
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Миколаївобленерго» незалежно вiд 

вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок та 
iншого нерухомого майна, або основних засобiв Товариства.

Рiшенням засiдання Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» вiд 
22.05.2018 (протокол № 21) надано згоду на вчинення Товариством зна-
чного правочину, а саме: надано згоду на укладання Договору оренди не-
житлового примiщення мiж Товариством та Фiзичною особою-пiдприємцем 
Шабановим Олександром Олександровичем, загальною площею 
974,8 кв.м, якi розташованi за наступними адресами:

- вул. Погранична, 39/5, м. Миколаїв, Миколаївська область (нежитловi 
примiщення на першому поверсi в лiт. А-4 загальною площею 60,8 кв.м);

- вул. Погранична, 39/1, м. Миколаїв, Миколаївська область (нежитловi 
примiщення першого та цокольного поверхiв в лiт. К-3/1 загальною площею 
433,4 кв.м);

- вул. Погранична, 39/7, м. Миколаїв, Миколаївська область (нежитловi 
примiщення на третьому поверсi в лiт. А загальною площею 60,8 кв.м, 
нежитловi примiщення на другому та третьому поверсi в лiт. KVI-3 загаль-
ною площею 419,8 кв.м).

Згiдно з цим Договором орендодавець (ФОП Шабанов О.О.) передає, а 
орендар (АТ «Миколаївобленерго») приймає у строкове платне користу-
вання вищезазначенi нежитловi примiщення, загальною площею 
974,8 кв.м.

Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату за цим Договором у 
розмiрi 100 000,00 грн. за календарний мiсяць з урахуванням ПДВ 20%. 
Першим мiсяцем оренди по цьому Договору є червень 2018 року. Нараху-
вання орендної плати починається з 01 червня 2018 року та закiнчується 
днем повернення Об’єкта оренди Орендодавцю на пiдставi Акту приймання-
передачi. Орендна плата за кожний наступний мiсяць визначається шля-
хом коригування орендної плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцiї за 
наступний мiсяць.

iii. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади О.П. Сивак
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.05.2018
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 19355562
3. Місцезнаходження: 88000 м. Ужгород, вул .Ю. Гойди, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс: 0312619830, 0312619830
5. Електронна поштова адреса: pavlov@atcominvestbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.atcominvestbank.com
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 
Рiшенням Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (Протокол 

№01-4/2-18 вiд 21.05.2018р.) достроково припинено повноваження Тимча-
сово виконуючого обов'язки Голови Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Гон-
чарука Володимира Васильовича. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надано. Термiн перебування на посадi - з 21.03.2018 року по 21.05.2018 
року. Акцiями АТ «КОМІНВЕСТБАНК» не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (Протокол 
№01-4/2-18 вiд 21.05.2018р.) припинено повноваження Тимчасово викону-
ючого обов'язки Голови Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Журкі Юрія Чо-

бовича (обов'язки виконував згідно Протоколу Спостережної ради від 
23.04.2018р. №16-18/П (на період тимчасової втрати працездатності Гон-
чарука Володимира Васильовича) та Розпорядження Т.в.о. Голови Прав-
ління № 02-10/2-214-1 від 07.05.2018р. (на період відпустки Гончарука Во-
лодимира Васильовича). Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Термiн перебування на посадi - з 23.04.2018 року по 21.05.2018 року. 
Акцiями АТ «КОМІНВЕСТБАНК» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (Протокол 
№01-4/2-18 вiд 21.05.2018р.) призначено Заступника Голови Правління 
АТ «КОМІНВЕСТБАНК» по фінансово-економічній роботі Журкі Юрія Чобо-
вича Виконуючим обов'язки Голови Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на 
строк 3 (три) місяці. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Акцiями АТ «КОМІНВЕСТБАНК» не володiє. Інформацiя про посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - Заступник Голови Прав-
ління по фінансово-економічній роботі ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» - з 
01.07.2009р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 

iii. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. В.о. Голови Правлiння  Журкі Ю.Ч.
22.05.2018

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «КомерцІйний ІнвеСтицІйний БанК»

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №98, 24 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

10

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРТРОН-IНКОРПОРЕЙТIД" 

(код за ЄДРПОУ21187511), місцезнаходження: 61057, м.Харкiв,
вул.Гоголя, 7, тел./факс (057) 706-08-46, e-mail: n.moshenska@hartron-
inc.com.ua, адреса в Інтернет: hartron-inc.com.ua.

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою кон-
трольного (50%) пакету акцій 

23.03.2018 від особи, яка здійснює облік права власності на акції емі-
тента у депозитарній системі, отримано перелiк акцiонерiв, яким надси-
латиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів,
станом на 16.03.18 (у зв'язку з цим інформація про найвищу ціну прид-
бання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого па-
кета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого пакета
відсутня). ПІБ власника акцій: Кучеренко Володимир Анатолійович. Роз-
мір частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття права влас-
ностi 0% (у загальнiй кiлькостi голосуючих акцій - 0%), пiсля набуття
права власностi 50 % (у загальнiй кiлькостi голосуючих акцій - 50%). 

Генеральний директор Глуходід С.В. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відпові-
дальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ IНЖЕНЕР-
НО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 13428292
3. Місцезнаходження емітента: 49006, м. Днiпро, вул. Кабардинська, б.

2
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562317603, 0562317688
5. Електронна поштова адреса:  lasko@kontakt.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.kontakt.biz.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
II. Текст повідомлення

Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський інженерно-тех-
нічний центр "Контакт" повідомляє, що на  позачергових загальних зборах
акцiонерiв  товариства прийнято рішення про виплату дивідендів (прото-
кол № 21-05/18 вiд 21.05.2018 р) , порядок та строк їх виплати.

Дата прийняття позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Това-
риства рiшення про виплату дивiдендiв - 21.05.2018 р. Дата складання пе-
релiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 06.06.2018 р. Роз-
мiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв - 10 500 000,00 грн (десять мiльйонiв п'ятсот  тисяч гри-
вень нуль копiйок). На 1 (одну) просту акцiю нараховується сума дивiден-
дiв у розмiрi 70 000,00 гривень. Строк виплати дивiдендiв - 6 мiсяцiв. Спо-
сiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати ди-
вiдендiв - дивiденди виплачуються в грошовiй формi кiлькома частками;
виплати здiйснюються одночасно всiм особам, якi мають право на отри-
мання дивiдендiв, пропорцiйно згiдно перелiком осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, складеним станом на 06.06.2018 р., вiдповiдно до
кiлькостi належним їх акцiй на дату складання перелiку

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

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

Директор Черниш В.В.
22.05.2018

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів 

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

ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКА ТЕЦ-5"
2. Код за ЄДРПОУ: 05471230
3. Місцезнаходження: 62371, с. Подвiрки, б/н
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 730-50-62 (057) 731-42-98
5. Електронна поштова адреса: Alla.Zhukova@tec5.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.tec5.kharkov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів

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 Мiнкович Олександр Володимирович

23.05.2018 р.

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вар-
тість майна
або послуг,

що є предме-
том правочи-
ну (тис. грн)

Вартість ак-
тивів емітен-
та за даними
останньої річ-
ної фінансо-
вої звітності

(тис. грн)

Співвідношення ринково-
ївартості майна або послуг,
що є предметом правочину,
до вартості активів емітен-
та за данимио станньої річ-
ної фінансової звітності (у

відсотках)

1 2 3 4 5
1 21.05.2018 1846071 3629953 50.9

Зміст інформації:
21.05.2018 правлiнням ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" на пiдставi рiшення
рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоколом № 6 вiд
25.04.2018, прийнято рiшення про вчинення значного правочину (додат-
кової угоди до договору вiд 29.09.2017 № 2010/1718-ЕЕ). Предмет пра-
вочину: поставка природного газу для виробництва електричної енергiї,
коригування що мiсячних обсягiв природного газу. Ринкова вартiсть: 9
488,64 грн. за 1 000,0 куб. м з ПДВ., 1 846 071 843,84 грн. Варiсть акти-
вiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 3 629 953
000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останнь-
ої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 50,9. Рiшення прийнято
правлiнням Товариства.   Додатковi критерiї для вiднесення правочину
до значного правочину, не передбаченi законодавством, не визначенi
Статутом ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5".

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВС-
ЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
"КОНТАКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 13428292
3. Місцезнаходження: 49006, м. Днiпро, вул. Кабардинська, б. 2
4. Міжміський код та телефон, факс: 0562317603 0562317688
5. Електронна поштова адреса: lasko@kontakt.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www. kontakt.biz.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про надання попередньої

згоди на вчинення значного правочину
II. Текст повідомлення

Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський інженерно-тех-
нічний центр "Контакт" повідомляє, що на  позачергових загальних зборах
акцiонерiв  товариства прийнято рішення про надання попередньої згоди
на вчинення значного правочину, а саме: договору поворотної фінансової
допомоги на суму 10 000 тис.грн з Черниш В.В.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 10 000 тис. грн. Вартiсть акти-
вiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -79 239 тис.
грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi - 12,6 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 150 шт.; кiлькiсть голосуючих ак-
цiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 150 шт.; кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняте рiшення - 150 шт., "про-
ти" - 0 шт.

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

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

Директор Черниш Вікторія Веніамінівна
22.05.2018 р.
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРТРОН-IНКОРПОРЕЙТIД" 

(код за ЄДРПОУ21187511), місцезнаходження: 61057, м.Харкiв,
вул.Гоголя, 7, тел./факс (057) 706-08-46, e-mail: n.moshenska@hartron-
inc.com.ua, адреса в Інтернет: hartron-inc.com.ua.

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою кон-
трольного (50%) пакету акцій 

23.03.2018 від особи, яка здійснює облік права власності на акції емі-
тента у депозитарній системі, отримано перелiк акцiонерiв, яким надси-
латиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів,
станом на 16.03.18 (у зв'язку з цим інформація про найвищу ціну прид-
бання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого па-
кета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого пакета
відсутня). ПІБ власника акцій: Кучеренко Володимир Анатолійович. Роз-
мір частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття права влас-
ностi 0% (у загальнiй кiлькостi голосуючих акцій - 0%), пiсля набуття
права власностi 50 % (у загальнiй кiлькостi голосуючих акцій - 50%). 

Генеральний директор Глуходід С.В. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відпові-
дальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ IНЖЕНЕР-
НО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 13428292
3. Місцезнаходження емітента: 49006, м. Днiпро, вул. Кабардинська, б.

2
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562317603, 0562317688
5. Електронна поштова адреса:  lasko@kontakt.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.kontakt.biz.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
II. Текст повідомлення

Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський інженерно-тех-
нічний центр "Контакт" повідомляє, що на  позачергових загальних зборах
акцiонерiв  товариства прийнято рішення про виплату дивідендів (прото-
кол № 21-05/18 вiд 21.05.2018 р) , порядок та строк їх виплати.

Дата прийняття позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Това-
риства рiшення про виплату дивiдендiв - 21.05.2018 р. Дата складання пе-
релiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 06.06.2018 р. Роз-
мiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв - 10 500 000,00 грн (десять мiльйонiв п'ятсот  тисяч гри-
вень нуль копiйок). На 1 (одну) просту акцiю нараховується сума дивiден-
дiв у розмiрi 70 000,00 гривень. Строк виплати дивiдендiв - 6 мiсяцiв. Спо-
сiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати ди-
вiдендiв - дивiденди виплачуються в грошовiй формi кiлькома частками;
виплати здiйснюються одночасно всiм особам, якi мають право на отри-
мання дивiдендiв, пропорцiйно згiдно перелiком осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, складеним станом на 06.06.2018 р., вiдповiдно до
кiлькостi належним їх акцiй на дату складання перелiку

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

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

Директор Черниш В.В.
22.05.2018

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів 

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

ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКА ТЕЦ-5"
2. Код за ЄДРПОУ: 05471230
3. Місцезнаходження: 62371, с. Подвiрки, б/н
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 730-50-62 (057) 731-42-98
5. Електронна поштова адреса: Alla.Zhukova@tec5.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.tec5.kharkov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів

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 Мiнкович Олександр Володимирович

23.05.2018 р.

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вар-
тість майна
або послуг,

що є предме-
том правочи-
ну (тис. грн)

Вартість ак-
тивів емітен-
та за даними
останньої річ-
ної фінансо-
вої звітності

(тис. грн)

Співвідношення ринково-
ївартості майна або послуг,
що є предметом правочину,
до вартості активів емітен-
та за данимио станньої річ-
ної фінансової звітності (у

відсотках)

1 2 3 4 5
1 21.05.2018 1846071 3629953 50.9

Зміст інформації:
21.05.2018 правлiнням ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" на пiдставi рiшення
рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоколом № 6 вiд
25.04.2018, прийнято рiшення про вчинення значного правочину (додат-
кової угоди до договору вiд 29.09.2017 № 2010/1718-ЕЕ). Предмет пра-
вочину: поставка природного газу для виробництва електричної енергiї,
коригування що мiсячних обсягiв природного газу. Ринкова вартiсть: 9
488,64 грн. за 1 000,0 куб. м з ПДВ., 1 846 071 843,84 грн. Варiсть акти-
вiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 3 629 953
000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останнь-
ої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 50,9. Рiшення прийнято
правлiнням Товариства.   Додатковi критерiї для вiднесення правочину
до значного правочину, не передбаченi законодавством, не визначенi
Статутом ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5".

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВС-
ЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
"КОНТАКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 13428292
3. Місцезнаходження: 49006, м. Днiпро, вул. Кабардинська, б. 2
4. Міжміський код та телефон, факс: 0562317603 0562317688
5. Електронна поштова адреса: lasko@kontakt.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www. kontakt.biz.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про надання попередньої

згоди на вчинення значного правочину
II. Текст повідомлення

Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський інженерно-тех-
нічний центр "Контакт" повідомляє, що на  позачергових загальних зборах
акцiонерiв  товариства прийнято рішення про надання попередньої згоди
на вчинення значного правочину, а саме: договору поворотної фінансової
допомоги на суму 10 000 тис.грн з Черниш В.В.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 10 000 тис. грн. Вартiсть акти-
вiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -79 239 тис.
грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi - 12,6 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 150 шт.; кiлькiсть голосуючих ак-
цiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 150 шт.; кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняте рiшення - 150 шт., "про-
ти" - 0 шт.

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

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

Директор Черниш Вікторія Веніамінівна
22.05.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"
2. Код за ЄДРПОУ: 14313062
3. Місцезнаходження: 61070 м. Харків вул. Академіка Проскури, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0577522650 0577190695
5. Електронна поштова адреса: ocb@hartron.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: 14313062.smida.gov.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 Положен-
ня: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
За рішенням Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" від 18.05.2018 року

протокол № 43 відбулися наступні зміни:
- 18.05.2018 обрано на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ХАР-

ТРОН" Голуба Олександра Юрійовича з числа членів Наглядової ради,
обраних згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від
11.04.2018 року №22), строком до наступних річних Загальних зборів
акціонерів Товариства відповідно до Статуту Товариства.

Голуб Олександр Юрійович № представник акціонера № Держава
Україна в особі керуючого рахунком Державне космічне агентство Укра-
їни (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул.
Московська, 8, корп. 30, належить 42735141 простих іменних акцій, що
становить 50,000001% статутного капіталу ПАТ "ХАРТРОН"). Згоди по-
садової особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в
статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років - Перший заступник Голови, заступник Голо-
ви, заступник начальника управління космічної виробничої інфраструк-
тури та кооперації, т.в.о. Голови, заступник начальника управління кос-
мічної виробничої інфраструктури та кооперації, заступник директора
департаменту космічної виробничої інфраструктури та кооперації, Дер-

жавне космічне агентство України, м. Київ.
- 18.05.2018 року припинено повноваження корпоративного секрета-

ря ПАТ "ХАРТРОН" Черкасової Вікторії Геннадіївни у зв'язку із закінчен-
ням строку повноважень. Черкасова В.Г. перебувала на посаді корпора-
тивного секретаря з 08.04.2015р. до 18.05.2018р. Згоди посадової осо-
би на розкриття паспортних даних не надано. 

Черкасовій В.Г. належить 857 простих іменних акцій Товариства у
розмірі 214,25 грн., що становить 0,001% статутного капіталу ПАТ "ХАР-
ТРОН". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. 

- 18.05.2018 року обрано на посаду корпоративного секретаря ПАТ
"ХАРТРОН" Черкасову Вікторію Геннадіївну відповідно до Статуту Това-
риства строком на 3 роки. Черкасова Вікторія Геннадіївна має відповід-
ну кваліфікацію (Кваліфікаційний сертифікат корпоративного секретаря
від 27.05.2016 року № 0400197-КС). Згоди посадової особи на розкрит-
тя паспортних даних не надано. Черкасовій В.Г. належить 857 простих
іменних акцій Товариства у розмірі 214,25 грн., що становить 0,001%
статутного капіталу ПАТ "ХАРТРОН". Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Перебуває на посаді начальника фі-
нансово-економічного управління ПАТ "ХАРТРОН" та є членом Нагля-
дової ради ПАТ "ХАРТРОН" (представник акціонера ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО "ХАРТРОН-ІНКОР" ЛТД код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаход-
ження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, належить
21064953 простих іменних акцій, що становить 24,6459% статутного ка-
піталу ПАТ "ХАРТРОН"). Посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років - начальник фінансово-економічного управління, корпора-
тивний секретар, член Наглядової ради, ПАТ "ХАРТРОН", м. Харків.

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 
Вахно Микола Іванович

21.05.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АВIАС ПЛЮС"

2. Код за ЄДРПОУ: 25010005
3. Місцезнаходження: 49600, м.Днiпро, вул. Європейська,будинок 30,

офiс 70
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 35-64-65 (0562) 35-64-64
5. Електронна поштова адреса: volovaya@nafta.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Ознайомившись iз зверненням Генерального директора Товариства що-
до необхiдностi припинити повноваження члена Дирекцiї Товариства панi
Бiляєвої Ольги Вiкторiвни, на пiдставi особистої заяви вiд 14 травня 2018
року, Наглядова рада Товариства прийняла рiшення, щодо припинення пов-
новажень Бiляєвої Ольги Вiкторiвни, у якостi Члена дирекцiї Товариства, за
власним бажанням. Дата прийняття рiшення: 18 травня 2018 року.

Протокол засiдання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АВIАС ПЛЮС" вiд 18.05.2018року. Вiдповiдно до пп. 8 п.
9.2.3 Статуту Товариства, до виключної компетенцiї Наглядової ради нале-
жить обрання та припинення повноважень Генерального директора та
членiв Дирекцiї Товариства. Дозволу на оприлюднення паспортих даних
посадова особа не давала. 

Часткою в статутному капiталi Емiтента посадова особа не володiє.
Розмiр пакету акцiй становить 0 (нуль) шт. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-

ни не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з
07.12.2016р. по 18.05.2018р.

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього Члена дирекцiї То-
вариства, вiдповiдно до Статуту та ознайомившись iз зверненням Гене-
рального директора Товариства, щодо необхiдностi обрати нового члена
Дирекцiї Товариства , Наглядова рада Товариства прийняла рiшення обра-
ти на посаду Члена дирекцiї Товариства панi Дударчук Тетяну Григорiвну.
Вважати повноваження панi Дударчук Т.Г., в якостi Члена дирекцiї Товарис-
тва такими, що наберуть чинностi з 18.05.2018 року. Дата прийняття рiшен-
ня: 18 травня 2018р.

Протокол засiдання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АВIАС ПЛЮС" вiд 18 травня 2018р. Вiдповiдно до пп. 8 п.
9.2.3 Статуту Товариства, до виключної компетенцiї Наглядової ради нале-
жить обрання та припинення повноважень Генерального директора та
членiв Дирекцiї Товариства. 

Дозволу на оприлюднення паспортих даних посадова особа не давала.
Часткою в статутному капiталi Емiтента посадова особа не володiє.

Розмiр пакету акцiй становить 0 (нуль) шт. Посадова особа непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв- зас-
тупник Головного бухгалтера ПрАТ "АВIАС ПЛЮС", Головнiй бухгалтер
ТОВ "ТРIВIЯ ПЛЮС". Строк на який призначено- 3 роки,вiдповiдно до Ста-
туту.

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
Генеральний директор Лисенко Яна Iванiвна 21.05.2018 р.

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №98, 24 травня 2018 р. 
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ШановнІ аКцІонери прат «маКроХІм»!
Приватне акціонерне товариство «Макрохім» (код за ЄДРПОУ 24720905, 

місцезнаходження 01133, м. Київ, вул. Верхня, 3) (далі – Товариство) пові-
домляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 
27 червня 2018 року о 10-00 годині за адресою (місце проведення) 01133, 
м. Київ, вул. верхня, 3, кімната №2. 

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах, відбуватиметься у 
день проведення зборів з 09-30 по 09-50 за місцем проведення зборів. 

Для реєстрації та учаті у Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – довіреність, 
засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що по-
свідчує особу. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах 22.06.2018 року.

проеКт порядКУ денноГо 
(перелІК питань Що виноСятьСя на ГолоСУванння):

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту робо-

ти Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) та ревізо-

ра про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 
рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 
6. Внесення зміни до Статуту Товариста. 
7. Обрання Генерального директора Товариства. 
8. Про вчинення та погодження значних правочинів.
9. Надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.
10. Про придбання товариством 100% частки у статутному капіталі То-

вариства з обмеженою відповідальністю «Фіксер» (ідентифікаційний код 
ЄДРПОУ 40719271) у власника Бирсі М.Р. на умовах які будуть визначені 
генеральним директором Храновським Б.О. самостійно.

11. Про схвалення правочинів, укладених Товариством з АТ «ПІРЕУС 
БАНК МКБ» та/або з ТОВ «ДОМІНІК 777».

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціо-
нери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими 
акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, до 
дати проведення Зборів, здійснюється за місцезнаходженням Товариства 
(01133, м. Київ, вул. Верхня, 3, кімната № 2) за письмовою заявою на ім’я 
Генерального директора Храновського Бориса Олександровича у робочі дні 
з 11-00 по 15-00, а також в день проведення зборів у місці їх проведення. 

Для ознайомлення з документами необхідно пред’явити документ, що 
посвідчує особу та оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, 
складену на дату подання запиту. Особа, відповідальна за ознайомлення 
акціонерів з матеріалами – Лазарєв Максим Олексійович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових канди-
датів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення збо-
рів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізні-
ше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити від-

повідні проекти рішень з цих питань.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.
Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична осо-

ба або уповноважена особа юридичної особи.
Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть 

бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. 
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-

ний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 
представника на зборах, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видан 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчинаяють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою в порядку визначеному НКЦПФР.

Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній 
комісії надається оригінал або нотарільно засвідчена копія довіреності, яка 
залишається в матеріалах Зборів.

Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити за-
вдання 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 Загальних зборах представник по-
винен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів 
відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. 

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних збо-
рах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів: за станом на 18.05.2018 р. загальна кількість простих акцій стано-
вить 37 500 штук, кількість голосуючих акцій становить 37 500 штук.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного www.macrochem.ua

Телефон для довідок: (044) 495 27 00
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)
Найменування показників Період

звітний,  
2017 р.

попередній, 
2016 р.

Усього активів 1615562 1467911
Основні засоби (за залишковою вартістю) 72897 66610
Запаси 657619 626944
Сумарна дебіторська заборгованість 699708 906140
Грошові кошти та еквіваленти 12853 936
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9229 6419
Власний капітал 9248 6438
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 19 19
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 65990 72662
Поточні зобов'язання і забезпечення 1138836 1181130
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 2810 1906
Середньорічна кількість акцій (шт.) 37500 37500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

74,94 50,82

Генеральний директор ПрАТ «Макрохім»
Генеральний директор ______________________ Храновський Б.О.
    М.П.

приватне аКцІонерне товариСтво «БалаКлІївСьКе», міс-
цезнаходження: 38344, Полтавська обл., Великобагачанський р-н., с.Балак-
лія, вул.Центральна, буд.17, повідомляє про проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 червня 2018 року о 10-00 
в адмінприміщенні товариства за адресою: 38344, полтавська обл., вели-
кобагачанський р-н., с.Балаклія, вул. центральна, буд.17, кімн.№2.

Реєстрація проводиться з 09-30 до 09-50 год. 26 червня 2018 року за 
місцем проведення зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах акціонерів – 21.06.2018 року.

Проект порядку денного (з проектом рішень):
1. обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку 

проведення загальних зборів акціонерів.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1) Обрати лічильну комісію в складі : Білик Михайло Григорович – Голова 

лічильної комісії;Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії.
2) Затвердити регламент та процедуру проведення загальних зборів.
- Надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; ви-

ступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;
- Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
- Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.
- Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.
2. обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення.
1)Обрати головою зборів Білика Михайла Григоровича.
2)Обрати секретарем зборів Окружко Юлію Геннадіївну.
3. прийняття рішення про зміну найменування товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 1)Змінити найменування товариства на ПривАТНе 

АКціОНерНе ТОвАрисТвО «БіЛОцерКівсЬКА АГрОПрОМисЛОвА ГрУ-
ПА» - повна назва, ПрАТ  «БіАГр» - скорочена назва.

4. прийняття рішення про зміну місцезнаходження товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 1)Змінити місцезнаходження товариства на 38340, Пол-

тавська область, великобагачанський район, село Білоцерківка, вулиця Лесі 
Українки, будинок 28.

5. Затвердження Статуту товариства в новій редакції.
Проект рішення. 1)статут ПривАТНОГО АКціОНерНОГО ТОвАри-

приватне аКцІонерне товариСтво «БалаКлІївСьКе»
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сТвА «БіЛОцерКівсЬКА АГрО ПрОМисЛОвА ГрУПА» у новій редакції за-
твердити. 

2)Уповноважити Директора Товариства підписати статут у новій ре-
дакції та зареєструвати його у відповідному органі державної реєстрації юри-
дичних осіб, фізичних осіб –підприємців та територіальних громад.

3)Директору Товариства забезпечити вчинення всіх передбачених законо-
давством дій по переоформленню реєстраційних та інших документів в орга-
нах державної реєстрації, статистики, податковій інспекції, НКцПФр та ін-
ших державних і громадських установах.

6. Затвердження положень в новій редакції про: Загальні збори акціо-
нерів, наглядову раду, ревізора, виконавчий орган.

Проект рішення. 1)Положення ПривАТНОГО АКціОНерНОГО ТОвАри-
сТвА «БіЛОцерКівсЬКА АГрОПрОМисЛОвА ГрУПА» про Загальні збори 
акціонерів, Наглядову раду, ревізора, виконавчий орган в новій редакції затвер-
дити.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами 
під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 38344, Пол-
тавська обл., Великобагачанський р-н., с.Балаклія, вул.Центральна, буд.17, у ди-
ректора товариства Кордубана В.В., кабінет №1, в робочі дні щоденно з 10.00 до 

15.00, а в день проведення загальних зборів- також у місці їх проведення, тел.
(05345)9-43-19. Акціонери мають право звернутися до АТ за його місцезнаходжен-
ням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відпо-
віді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, 
а представникам акціонерів паспорт і доручення на право участі у зборах, оформ-
лену згідно з вимогами чинного законодавства України. Порядок участі та голосу-
вання на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той 
представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує 
всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо 
інше не визначено в довіреності. Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів, кожен акціонер може запропонувати включення додаткових пи-
тань до проекту порядку денного шляхом особистого письмового звернення до 
Голови наглядової ради за місцезнаходженням Товариства. Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включеного до проекту порядку денного - http://05384885.smida.gov.ua.

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 

«Київмедпрепарат» 
2. Код за ЄДРПОУ: 00480862
3. Місцезнаходження: 01032 м.Київ, Саксаганського, 139
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 490-75-19, 044 490-75-19

5. Електронна поштова адреса: oksana.semenenko@arterium.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:
http://www.kievmedpreparat.com/shareholders/information.html
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: 
відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше 

відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

ІІ. текст повідомлення 
22 травня 2018 року від ПАТ «Національний депозитарій України» отри-

мано інформаційну довідку за вих. № 161024ід від 21.05.2018 року, згідно 
якої стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше від-

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво  
«Київмедпрепарат»
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сотків простих акцій Товариства, а саме: 
акціонер - юридична особа Публічне акціонерне товариство «Галич-

фарм» (код ЄДРПОУ 05800293, місцезнаходження 79024, м. Львів, 
вул. Опришківська, буд.6/8), до зміни розміру пакету акцій володів 
664733 простими іменними акціями, що становило 5,729% в загальній 
кількості акцій Товариства, в загальній кількості голосуючих акцій Това-
риства - інформація відсутня. Після збільшення розміру пакету акцій 
володіє 709583 простими іменними акціями Товариства, що стано-
вить - 6,115% в загальній кількості акцій Товариства, в загальній кіль-

кості голосуючих акцій Товариства - інформація відсутня.

iii. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Директор фінансовий  Стецюк О.А.
23.05.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДIПРОЗАВОДТРАНС", 

код за ЄДРПОУ 01095927, місцезнаходження: 61052, м. Харкiв, вул.
Рiздвяна, 29-А, тел/факс (057) 731-61-43, e-mail: diprozt_kr@vk.khar-
kov.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет http://www.gzt-project.com/. 

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента. 
21.05.2018 за рішенням Наглядової ради (протокол засiдання вiд

21.05.2018) у зв'язку з реєстрацiєю нової редакцiї Статуту, де одноосо-
бовий виконавчий орган товариства замiнений на колегiальний, обрано
новий склад Дирекції: Генеральний директор Луньов Сергiй Олексiй-
ович, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 5.0004% на суму
34793,75 грн., останнi 5 рокiв обiймав посаду Генерального директора;
Заступник директора з юридичних питань Аулова Юлiя Геннадiївна, ак-
цiями Товариства не володiє, останнi 5 рокiв обiймала посаду головно-
го бухгалтера. Особи обрано на строк до прийняття рiшення Наглядо-
вою радою про припинення повноважень. Дата вчинення дiї 21.05.2018.
Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. 

Генеральний директор. Луньов С.О. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

прат «вБд УКраїна». Код за єдрпоУ 00445937.
повідомлення про виникнення особливої інформації  

(відомості про зміну складу посадових осіб емітента). 
1. Місцезнаходження 08132, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, м.Вишневе, 
ПРОМИСЛОВА, 7

2. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-52-60 
3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://wimm-bill-dann.com.ua/

текст повідомлення
Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про 

звiльнення Головного бухгалтера Футурської Людмили Василiвни прийня-
то за угодою сторiн 22.05.2018 р. згiдно наказу за № 35 вiд 22.05.2018.
Паспорт Серiя, №: Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних 
не отримана. Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу ПрАТ. Пропрацю-
вала на посадi з 02.08.2004 р.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-
значення Головного бухгалтера Дворник Галини Петрiвни прийнято 
22.05.2018 р. згiдно наказу за №35 вiд 22.05.2018.Паспорт Серiя, №: Зго-
да фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана. Володiє 
ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу ПрАТ.Попередня посада: Заступник Го-
ловного бухгалтера ПрАТ.Обiймала протягом своєї дiяльностiпосади: бух-
галтера, заступник Головного бухгалтера. Термiн призначення: за 
домовленiстю сторiн.

повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлІчне аКцІонерне 
товариСтво «вІеС БанК»

2. Код за ЄДРПОУ 19358632
3. Місцезнаходження 79000 м.львів Грабовського, 11
4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254 032 2971382
5. Електронна поштова адреса contact@vsbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.vsbank.ua/ua/news
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

припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетво-
рення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду 

ІІ. текст повідомлення
22.05.2018 року Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» - БАЙЛІКАН ЛІ-
МІТЕД прийнято рішення (Протокол № 59) про реорганiзацiю шляхом при-
єднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» (79000, 
м.Львів, вул. Грабовського, 11) (далі – Банк, що приєднується) до ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» (01032, м. Київ, 
вул. Симона Петлюри, 30) (далi–Банк-правонаступник).

Причини прийняття рiшення: досягнення ефективного використання ак-
тивів Банку, що приєднується та Банку-правонаступника, підвищення кон-
курентоспроможності послуг, що надаються даними банками, удоскона-
лення управління і скорочення витрат, а також з метою збільшення 
прибутку, підвищення інвестиційної привабливості та отримання додатко-
вої можливості залучення ресурсів.

Результати голосування: «ЗА» - 840 000 000 голосiв, «ПРОТИ» -  
0 голосiв, «УТРИМВСЯ» - 0 голосiв.

Умови приєднання визначенi Договором про приєднання, який затвер-
джений вищезазначеним Протоколом № 59 та Планом реорганiзацiї. 
Реорганiзацiя Банку, що приєднується розпочнеться пiсля отримання до-
зволу Нацiонального банку України на проведення реорганiзацiї.

Основні умови приєднання:
• Розмiр статутного капiталу Банка-правонаступника: становитиме  

1 153 000 100,00 грн.
• Сума внеску Банку, що приєднується в статутний капітал Банку – пра-

вонаступника становить - 420 000 000,00 грн. Частка Банку, що приєдну-
ється у статутному капіталі Банку – правонаступника становить - 36,43 %.

• Порядок та умови конвертацiї акцiй: усi простi акцiї Банку, що приєдну-
ється, незалежно вiд класу конвертуються у простi акцiї Банку-
правонаступника, крiм акцiй Банку, що приєднується та/або Банку – право-
наступника, якi не пiдлягають конвертації. 

• Не пiдлягають конвертацiї та пiдлягають анулюванню:
- акцiї Банку, що приєднується, якi були викупленi ним до прийняття за-

гальними зборами рiшення про приєднання;
- акцiї Банку, що приєднується, власниками яких є учасники, якi зверну-

лися до Банку, що приєднується з вимогою про обов’язковий викуп належ-
них їм акцiй та якi отримали таке право до прийняття загальними зборами 
рiшення про приєднання;

- акцiї Банку, що приєднується, власниками яких є Банк-правонаступник;
- акцiї Банку-правонаступника, власником яких був Банк, що приєдну-

ється.
• Кiлькiсть акцiй Банку-правонаступника, яку отримає кожен учасник 

Банку, що приєднується, який бере участь у розподiлi таких акцiй, визнача-
ється шляхом множення кiлькостi належних йому акцiй Банку, що приєдну-
ється на коефiцiєнт конвертацiї. Коефiцiєнт конвертацiї дорівнює 1/140.

• 140 (сто сорок) акцiй Банку, що приєднується номiнальною вартiстю 
0,50 грн. кожна конвертується в 1 (одну) просту акцiю Банку-правонаступника 
з номiнальною вартiстю 70,00 грн. кожна. Загальна номiнальна вартiсть 
акцiй Банку-правонаступника, якi отримує кожен учасник Банку, що приєд-
нується, має бути рiвною загальнiй номiнальнiй вартостi акцiй, якi належа-
ли цьому учаснику у статутному капiталi Банку, що приєднується.

• Загальна кількість акцій Банку, що приєднується, складає 840 000 000 штук 
загальною номінальною вартістю 420 000 000,00 грн. належать єдиному акціо-
неру - БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД та конвертуються в 6 000 000 штук простих акцій 
Банку – правонаступника номінальною вартістю 420 000 000,00 грн.

ІiІ. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Голова правлiння   походзяєва І.в.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  22.05.2018р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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(надалі - Товариство або ПАТ «Вінницяелектромашпостач»),
код за ЄДРПОУ 01880606, місцезнаходження: 21032, місто Вінниця, 

вулиця Київська, будинок 78 
Повідомляє про призначення на 08 червня 2018 року позачергових За-

гальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінниця-
електромашпостач» о 9:00 годині за місцезнаходженням Товариства, тоб-
то за адресою: 21032, місто вінниця, вулиця Київська, будинок 78, 
кабінет № 4, другий поверх адмінбудівлі.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у 
позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі - Загальні 
збори), буде проводитися з 08:00 до 8:45 години.

Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати доку-
мент, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме 
Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загальних збо-
рах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими по-
садовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчува-
тися Депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Голосування за Довіреністю здійснюється так, як передбачено за-
вданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на За-
гальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Дата складення Переліку акціонерів Публічного акціонерного товари-
ства «Вінницяелектромашпостач», яким надсилатимуться письмові пові-
домлення про проведення Загальних зборах акціонерів - 18 травня 
2018 року. Загальна кількість зареєстрованих цінних паперів (штук) –  
3 412 750 простих іменних акцій. Із них, загальна кількість голосуючих цін-
них паперів (штук) - 1 023 825 простих іменних акцій. Кількість цінних папе-
рів за Національним депозитарієм України, як Уповноваженого на 
зберігання -18 468 простих іменних акцій.

Дата складення Переліку акціонерів Публічного акціонерного товари-
ства «Вінницяелектромашпостач», які мають право на участь у Загальних 
зборах акціонерів - 04 червня 2018 року.

Позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товари-
ства «Вінницяелектромашпостач» скликаються Наглядовою радою Това-
риства відповідно до вимог Частини 5. Статті 47. Закону України «Про 
акціо нерні товариства», у зв’язку з чим акціонери позбавляються права 
вносити пропозиції до Порядку денного.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних збо-
рів акціонери можуть, за письмовим запитом, ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загаль-
них зборів акціонерів Товариства, в робочі дні з 14:00 до 16:00 години за 
місцезнаходженням Товариства, а саме: 21032, місто Вінниця, вулиця Київ-
ська, будинок 78, кабінет № 4, другий поверх адмінбудівлі. В день прове-
дення Загальних зборів - також у місці їх проведення: 21032, місто Вінниця, 
вулиця Київська, будинок 78, кабінет № 4, другий поверх адмінбудівлі.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами по підготовці до Загальних зборів акціонерів Товариства: Директор – 
Павлюк Володимир Володимирович. Контактний телефон (0432) 61-00-26.

Адреса Веб-сайту (власної Веб-сторінки) Товариства, на якому розмі-
щена інформація з Проектом рішень з питань Проекту Порядку денного: 
http://www.01880606.pat.ua. 

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

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.
2.Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів, а 

саме: Голови та Секретаря. 
3. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних збо-

рів акціонерів. 
4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії позачергових Загаль-

них зборів акціонерів.
5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на 

голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів.
6. Затвердження Передавального акту Публічного акціонерного товари-

ства «Вінницяелектромашпостач».
7. Визначення Уповноважених осіб на підписання Установчих докумен-

тів Правонаступника - Товариства з додатковою відповідальністю «Вінни-
цяелектромашпостач», які будуть затверджуватися Установчими зборами 
Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницяелектромашпостач».

===================================================
Установчі збори Засновників (Учасників) Товариства з додатковою від-

повідальністю «Вінницяелектромашпостач» відбудуться 08 червня 
2018 року по закінченню позачергових Загальних зборів Публічного акціо-
нерного товариства «Вінницяелектромашпостач» за місцезнаходженням 
Товариства, тобто за адресою: 21032, місто Вінниця, вулиця Київська, бу-
динок 78, кабінет № 4, другий поверх адмінбудівлі.

Голова комісії з припинення 
пат «вінницяелектромашпостач» пилявець володимир Георгійович 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «вІнницяелеКтромаШпоСтач»

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

I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента приватне 
аКцiонерне товариСтво «КотломонтаЖ». 2. Код 
за ЄДРПОУ 01415967. 3. Місцезнаходження 46008, м. Тернопiль, вул. Митро-
полита Шептицького, буд. 23. 4. Міжміський код, телефон та факс 0352 52 39 
90 0352 23 53 87. 5. Електронна поштова адреса kotlomontaj01415967@ukr.
net. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації www.kotlomontag.ter.net.ua. 7. Вид осо-
бливої інформації Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 

II. Текст повідомлення : Наглядовою радою Товариства 18.05.2018 р. (про-

токол №8 вiд 18.05.2018 р.) прийнято рiшення про продаж майна Мниху Бог-
дану Миколайовичу (чоловiку члена Наглядової ради Мних Ольги Iванiвни), а 
саме: адмiнбудинку пiд лiт.»Б», загальною площею 152,8 кв.м. по ринковiй 
вартостi 305600 (триста п»ять тисяч шiстсот) грн. та земельної дiлянки, за-
гальною площею 0,0819 га (кадастровий номер №6110100000:12:017:0090) по 
ринковiй вартостi 122847 (сто двадцять двi тисячi вiсiмсот сорок сiм) грн. За-
гальна ринкова вартiсть майна, яке продаватиметься 428,4 тис. грн, визанче-
на оцiнювачем. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 6175,9 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
до до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 6,94%.

III. Підпис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. директор Хрома олена назарiвна 21.05.2018

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

емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
ПУБЛIЧНе АКцIОНерНе ТОвАрисТвО «ЄврОПеЙсЬКиЙ ПрОМис-

ЛОвиЙ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 36061927
3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, бу-

динок 11, приміщення 51.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, 2774709.
5. Електронна поштова адреса: bank@europrombank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента 

ii. текст повідомлення
У зв’язку із надходженням до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк) повідом-
лення Щербака Сергія Павловича про бажання припинити свої повнова-
ження як члена Спостережної ради Банку, без рішення Загальних зборів, 
на підставі абзацу 3 частини 1 ст.57 Закону України «Про акціонерні това-
риства» та підпункту 1 пункту 6.4.9 Статуту Банку з 21.05.2018 достроково 
припинено повноваження члена Спостережної ради Банку (незалежного 
директора) Щербака Сергія Павловича. Згоди фiзичної особи на розкриття 
паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капі-
талі Банку не володіє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Перебував на посаді з 20.04.2018 по 20.05.2018. Замість Щер-
бака С.П. на посаду нікого не призначено.

iii. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Найменування посади Голова правлiння філенкова З.Ю.
22.05.2018

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво «європейСьКий промиСловий БанК»

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

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

i. Загальні відомості 
публічне акціонерне товариство «львівський завод штучних 

алмазів і алмазного інструменту»
Код за єдрпоУ 00222284 ; Місцезнаходження : 79024 м.львів  

Б.Хмельницького ,116 ;
телефон та факс : (032)2320633 (032)2522031 ; Електронна пошто-

ва адреса : almaz_lv@ukr.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації : http://almazinstrument.at.ua
Вид особливої інформації : прийняття рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів

ii. текст повідомлення 
21.05.2018 року Загальними зборами акціонерів було прийнято рі-

шення про попереднє надання згоди на вчинення
Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення 

Загальними зборами таких правочинів :
a)заключення Товариством контрактів (договорів), а саме:
-на виконання підрядних робіт,послуг;
-купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
-купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна або цілісного комп-

лексу нерухомості; 
-купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
-договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам 

аренди);
-кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фі-

нансовими установами;
-договорів комісії, доручення,фінансової допомоги, позики;
-угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, бан-

ківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання аван-

сових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за 
контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до 
ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.

в) операції з лізингу, оренди;
с) переведення боргу, відступлення прав вимоги, цесії;
d)відчуження/придбання Товариством рухомого і нерухомого 

майна,цілісного майнового комплексу та майнових прав. 
та будь-які інших значних правочинів з іншими суб’єктами господа-

рювання.
Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом право-

чину , визначена на дату прийняття рішення 65000тис грн..; Гранична 
сукупність вартості правочинів: 65 000 тис.грн. Вартість активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності 8187 тис.грн.; Спів-
відношення граничної сукупної вартості правочинів додо вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках) : 793,94161% ; 

Загальна кількість акцій Товариства :20 002 000 штук ; 
Загальна кількість голосуючих акцій : 19 628 171 штук ; 
Загальна кількість акцій , що зареєстровані для участі і голосуванні 

на зборах : 19 530 179 штук ;
Кількість голосуючих акцій , що проголосували «за» прийняття рі-

шення : 19 530 179 штук ;
Кількість голосуючих акцій , що проголосували «проти» прийняття 

рішення : 0 штук
iii. підпис 

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

2.
Голова правління Семашкевич Галина якимівна

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 21.05.2018

(дата) 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«львІвСьКий Завод ШтУчниХ алмаЗІв І алмаЗноГо ІнСтрУментУ»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«аКцІонерна КомпанІя 

«КиївводоКанал»
повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»
2. Код за ЄДРПОУ: 03327664
3. Місцезнаходження: Україна, 01015, м. Київ, вул. Лейп-

цизька, 1-А
4. Міжміський код, телефон та 
факс:

(044) 226-30-38, 254-32-61

5. Електронна поштова адреса: public@vodokanal.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації:

www.vodokanal.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про виплату 
дивідендів

2. текст повідомлення
1). Дата прийняття річними загальними зборами акціонерів Товариства 

рішення про виплату дивідендів: 27.04.2018; Дата прийняття рішення На-
глядовою радою Товариства про встановлення дати складання переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх ви-
плати: 16.05.2018; Дата складення переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів: 30.05.2018; Розмір дивідендів, що підлягають виплаті 
відповідно до рішення загальних зборів (грн.): 11296500 грн.; Строк ви-
плати дивідендів: початок 11.06.2018 - кінець 27.10.2018; Спосіб виплати 
дивідендів: безпосередньо акціонерам; Порядок виплати дивідендів: ви-
плата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

3. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління – генеральний директор новицький дмитро 

Юрійович

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво 
«УКраїнСьКа БiрЖа»

повідомлення про виникнення особливої інформації 
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-
ство «УКрАЇНсЬКА БIрЖА» 

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

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

ux.ua 

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

ii. текст повідомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Бiржовою радою 

ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» 21.05.2018 (Протокол № 7 вiд 21.05.2018). 
Згiдно з рiшенням обрано Головою Бiржової ради Єршова Артемiя Михай-
ловича, у зв’язку з переобранням складу Бiржової ради на рiчних Загаль-
них зборах акцiонерiв ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» 20.04.2018, строк пов-
новажень - до переобрання; згоди на розкриття паспортних даних не 
надано, акцiями не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини, обiймав посади: Голова Бiржової ради, член Бiржової 
ради ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА», заступник Голови Правлiння АТ «Сбер-
банк Росiї», Директор ТОВ «Тройка Дiалог Україна».

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 ткаченко олег васильович 
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 22.05.2018
(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПЕРША»

2. Код за ЄДРПОУ: 31681672
3. Місцезнаходження: 03150 м. Київ, вул. Фiзкультури, буд. 30
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-54-05, (044) 521-74-00
5. Електронна поштова адреса: office@persha.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

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

виплату дивідендів
ІІ. текст повідомлення 

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рі-

шення про виплату дивідендів - 23.04.2018 р. Наглядова рада 
21.05.2018 р. визначила дату складення переліку осіб, які мають право 
на отримання дивідендів, станом на 06.06.2018р. Розмір дивідендів, 
що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів - 
2080000,00 грн. Строк виплати дивідендів - строк, що не перевищує 
шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про ви-
плату дивідендів, з 06.06.2018 р. по 23.10.2018 р. Спосіб виплати диві-
дендів - безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів - ви-
плата всієї суми дивідендів в повному обсязі всім особам, що мають 
право на отримання дивідендів. 

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 Безбах н.в.  22.05.2018

приватне аКцiонерне товариСтво «СтраХова Компанiя «перШа»

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

емітента 
i. Загальні відомості 

публічне акціонерне товариство «львівський завод штучних ал-
мазів і алмазного інструменту»

Код за єдрпоУ 00222284 ; Місцезнаходження : 79024 м.львів , 
вул. Б.Хмельницького ,116 ;

телефон та факс : (032)2320633 (032)2522031 ; Електронна поштова 
адреса : almaz_lv@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації : http://almazinstrument.at.ua

Вид особливої інформації : Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 

21.05.2018 р.) членів Наглядової ради і Ревізійної комісії було звільнено :
- голову Наглядової ради Кагуя Володимира Івановича , володiє част-

кою у статутному капіталі емiтента 9,59% ,перебував на посаді: 17 років; 
членів Наглядової ради : - Цесарського Андрія Миколайовича , володiє 
часткою у статутному капіталі емiтента 24,2%, перебував на посаді: 17 ро-
ків ; - Чикеречко Мирославу Іванівну, володiє часткою у статутному капіталі 
емiтента 0,03%, перебувала на посаді: 14 років ; - Голову Ревізійної комісії 
Задорожну Віру Олександрівну , володiє часткою у статутному капіталі 
емiтента 0,001%., перебувала на посаді: 9 років. Членів Ревізійної комісії: 
- Беня Богдана Романовича , володiє часткою у статутному капіталі 
емiтента 0,005% , перебував на посаді: 9 років ; - Михальчишин Ірину Воло-
димирівну , володiє часткою у статутному капіталі емiтента 0,001%, пере-
бувала на посаді: 9 років.

Рішенням засідання Наглядової ради (протокол №5 від 21.05.2018 р.) у 
зв'язку із закінченням строку дії повноважень членів Правління було звіль-
нено :

- Семашкевич Галину Якимівну – голову правління , володіє часткою у 
статутному капіталі емітента 0,002% , перебувала на посаді: 10 років. ; 
членів правління : - Манжара Василя Олексійовича , володіє часткою у ста-
тутному капіталі емітента 0,03%, перебував на посаді: 17 років. ; - Левик 
Ольгу Миколаївну , володіє часткою у статутному капіталі емітента 0,01% , 
перебувала на посаді: 17 років. 

Усі звільнені члени Наглядової ради і Ревізійної комісії і Правління непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надавали.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів(протокол №1 від 
21.05.2018 р.) було призначено :

- членами Наглядової ради : - Кагуя Володимира Івановича , володiє 
часткою у статутному капіталі емiтента 9,59%. Раніше обіймав посаду го-
лови Наглядової ради ПАТ «Алмазінструмент» Належать цій особі:  
1 918 904 штук акцій ; - Цесарського Андрія Миколайовича , володiє част-
кою у статутному капіталі емiтента 24,1%. Раніше обіймав посаду заступ-
ника директора ТОВ«ПТК СХІД», члена Наглядової ради. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі : 4 829 997штук акцій ; Чикеречко 
Мирославу Іванівну , володiє часткою у статутному капіталі емiтента 0,03%. 
Раніше обіймала посаду начальника відділу кадрів ПАТ, члена Наглядової 
ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 5 168 штук акцій ; 
Волошан Євгеній Степанович, володiє часткою у статутному капіталі 
емiтента 24,1%. Обіймає посаду директора ТОВ «ДП Промінструмент». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 4 829 997 штук акцій. ; 

Романченко Ілона Юріївна , володiє часткою у статутному капіталі емiтента 
8,05%. Обіймає посаду економіста ТОВ «ПТК СХІД». Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 1 610 775 штук акцій.;

- членами Ревізійної комісії : - Задорожну Віру Олександрівну , володiє 
часткою у статутному капіталі емiтента 0,001%..Раніше обіймала посаду 
головного енергетика ПАТ, голови Ревізійної комісії. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 210 штук акцій ; - Беня Богдана Романо-
вича , володiє часткою у статутному капіталі емiтента 0,005%. Раніше 
обіймав посаду начальника служби якості ПАТ, члена Ревізійної комісії. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 915 штук акцій ; - 
Михальчишин Ірину Володимирівну , володiє часткою у статутному капі-
талі емiтента 0,001%. Раніше обіймала посаду економіста СЕК , члена 
Ревізійної комісії. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
210 штук акцій.

Усі призначені члени Наглядової ради і Ревізійної комісії непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Строк , на який призначені особи , 3 (три) 
роки.

Рішенням засідання Наглядової ради (протокол №5 від 21.05.2018 р.) 
було призначено :

Головою правління : Пушкарьов Віктор Леонідович ,1971 р.н. Протягом 
останнiх 5 рокiв обіймав наступнi посади: 2014 - директор департаменту 
житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради , 2014-
2017 перший заступник міського голови Львова

З квітня 2017 по – заступник директора з питань будівництва ПП «Жит-
лобудінвест» освіта вища (технічна)

Членами правління : Шубка Катерина Павлівна (заступник голови прав-
ління з юридичних питань),1985 р.н.Протягом останнiх 5 рокiв обіймала 
наступнi посади:2014 – 2015 – старший прокурор прокуратури м.Львова , 
2016 – прокурор Львівської місцевої прокуратури № 1

2017-2018 - адвокат АО «Вест Партнерс»Освіта вища (юридична) ;Ку-
леба Валерія Іванівна (заступник голови правління з фінансових питань) , 
1979 р.н., ротягом останнiх 5 рокiв обіймала наступнi посади:2010- по да-
ний час директор ПП «Софіябудінвест»¸Освіта вища (економічна) ; Семаш-
кевич Галина Якимівна ( заступник голови правління) 1959 р.н. володіє 
часткою у статутному капіталі емітента 0,002% Протягом останнiх 5 рокiв 
обіймала наступнi посаду голови правління ПАТ «Алмазінструмент». Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 210 штук акцій ; Білецька 
Ірина Олександрівна ( член правління), 1987 р.н. володіє часткою у статут-
ному капіталі емітента 0,0001% Протягом останнiх 5 рокiв обіймала 
наступнi посаду начальник служби економії і контролінгу (СЕК) ПАТ «Алма-
зінструмент». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 40 штук 
акцій ; 

Усі призначені члени Правління , непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мають. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Строк , на який призначені особи , 3 (три ) роки

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 Семашкевич Галина якимівна

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 21.05.2018р.

(дата) 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«львІвСьКий Завод ШтУчниХ алмаЗІв І алмаЗноГо ІнСтрУментУ»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«КолоС.»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«КОЛОС.»
2. Код за ЄДРПОУ: 30753688
3. Місцезнаходження: 61099, Харківська область, Дергачівський 

район, смт. Пересічне, вулиця Центральна, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 728-42-26, (057) 728-42-30
5. Електронна поштова адреса: Anzhela.Munir@pmz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://kolos.bgs.kh.ua 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прий-
няття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням Єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства 

«КОЛОС.» 21 - 05/18 від 22 травня 2018 року прийнято рішення про 
вчинення значного правочину - укладення Договору про надання зво-
ротної безпроцентної фінансової допомоги з Підприємством з інозем-
ними інвестиціями «ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА, (юридична осо-
ба, яка заснована відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ: 
23393195, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильків-
ська, буд.100) на суму 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень, 
00  копійок, за якою ПрАТ «КОЛОС.» є Позичальником.

Дата підписання Договору - 23 травня 2018 року.
Предмет договору - зворотня безпроцентна фінансова допомога.
Вид фінансової допомоги - безпроцентна.
Сума фінансової допомоги: 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гри-

вень, 00 копійок, буде отримана Товариством окремими траншами від-
повідно до умов Договору.

Строк, на який надано фінансову допомогу - фінансова допомога 
повертається в термін/строк, зазначений у відповідному додатку до 
Договору , але не пізніше 31 травня 2019 року.

Фінансова допомога може повертатися частинами у будь-якому 
розмірі та в будь-які строки в межах строку повернення фінансової 
допомоги, зазначеного у відповідному додатку до Договору, але не піз-
ніше 31 травня 2019 року.

Фінансова допомога не забезпечена, активи емітента у заставу не 
надавались. 

Вартість активів емітента станом на 31.12.2017 року становила 
160  346 000,00 (сто шістдесят мільйонів триста сорок шість тисяч) 
гривень, 00 копійок. Співвідношення загальної суми фінансової допо-
моги за Договором до вартості активів Емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності становить 49,9 %.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах акціонерів: 1 особа. Загальна 
кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, 
включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах, складає 71 472 голоси.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЛОС.», 
складеного депозитарною установою - Публічним акціонерним това-
риством «Національний депозитарій України» станом на 19 квітня 
2018 року, 100% акцій статутного капіталу Товариства перебувають у 
власності Гленкор Індастріс Нізерландс Б.В./Glencore Industries The 
Netherlands B.V. (Нідерланди), ідентифікаційний код 24381333, місцез-
находження якого Blaak, 31, Rotterdam, 3011 GA.

Glencore Industries The Netherlands B.V. [Нідерландське приватне 
товариство з обмеженою відповідальністю Гленкор Індастріс Нізер-
ландс Б.В.], місцезнаходження якого за офіційною адресою: 3011 GA, 
Роттердам, Нідерланди, вулиця Блаак 31, є єдиним акціонером Това-
риства, в особі його директорів:

- Карлос Перезагуа Марін.
- Ернест Хрістіан Баренд Мостерт.

iii. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

2. директор  Кривенко Сергій володимирович
23.05.2018

ЗатвердЖено
Наглядовою радою
ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-4»
Протокол від 24.04.2018р.

ЗмІни до проСпеКтУ емІСІї аКцІй

пУБлІчноГо аКцІонерноГо 
товариСтва

«ЗаКритий недиверСифІКований 
Корпоративний ІнвеСтицІйний 

фонд
«СинерГІя-4»

1. розділ а. Характеристика корпоративного фонду
1.1. пункт 11 викласти у наступній редакції:
11. Дата припинення діяльності – 22/06/2020.
2. розділ Б. Характеристика компанії з управління активами
2.1. пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім’я, по 
батькові

Посада Володіння 
часткою в 

статутному 
капіталі Фонду (%)

пряме опосе-
редкова-

не
Оксаніч Сергій 
Михайлович

Президент (Голова 
Правління)

1,2774 0,0428

Федоренко Анатолій 
Васильович

Віце-президент (Член 
Правління)

0,0089 0,0135

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор (Член 
Правління), Відповідальний 

за внутрішній контроль

0,0089 0,0030

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор (Член 
Правління)

0,2144 0,0002

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник Виконавчого 
директора (Член Правлін-

ня)

- 0,0079

Бенедик Ольга 
Миколаївна

Головний бухгалтер 0,1787 0,0079

Пітер Голдшайдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової ради - -

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови Наглядо-
вої ради

 0,4645 0,0098

Шинкевич Юрій 
Петрович

Член Наглядової ради - 0,0181

Яковенко Ігор 
Валентинович

Член Наглядової ради - 0,0007

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної комісії 0,0179 0,0119

Шуран Оксана 
Несторівна

Член Ревізійної комісії - 0,0141

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної комісії - 0,0158

3. розділ в. текст регламенту фонду
3.1. пункт 1.5 викласти у наступній редакції:
1.5. Строк діяльності – 13 років і 3 місяці з дня державної реєстрації 

Фонду як юридичної особи.
Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович  _______________

Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна  _______________

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-4»
Мельничук Віталій Григорович  _______________

Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна  _______________
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«еКотеКСтиль»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕКСТИЛЬ»

2. Код за ЄДРПОУ 00307230
3. Місцезнаходження 10020 м. Житомир пр-т Миру, 16
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

(0412) 41-81-30 (0412) 41-81-30

5. Електронна поштова адреса 184@comreg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації 

www.ztsocks.com

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

2. текст повідомлення
Наглядовою радою Товариства (Протокол №5 від 22.05.2018 року) 

прийнято рішення про обрання на посаду Генерального директора 
Товариства Клімінського віктора антоновича на підставі заяви про 
призначення на роботу та пропозиції Наглядової ради Товариства. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, 
акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: до мо-
менту переобрання іншої особи. Iншi посади, якi обiймав Клімін-
ський  В.А. протягом останніх 5 років: директор технічний ПАТ «УКРА-
ЇНА» (правонаступник - ПрАТ «ЕКОТЕКСТИЛЬ).

Повноваження Генерального директора Товариства єльчищє-
ва дениса вячеславовича припиняються з 31.05.2018 року у зв'язку 
із закінченням строку дії Контракту та рішенням Наглядової ради То-
вариства про обрання іншої особи на зазначену вище посаду. Особа 
не надала згоди на розкриття паспортних данних, акцiями Товари-
ства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
23.07.2015 року по 31.05.2018 року.

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Гене-
ральний директор єльчищєв денис вячеславович.

приватне аКцiонерне товариСтво 
«одяГ.»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації про емітента
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«Одяг.» Код за ЄДРПОУ: 01554249. Місцезнаходження :76006, Iвано-
Франкiвськ , Максимовича, 8. Телефон (0342) 56-66-55. Електронна пош-
това адреса: odyagvat@ukr.net Адреса сторінки мережі інтернет  
www.odyah.pat.ua

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
За рiшенням Генерального директора:
Наказом №19 вiд 18.05.2018 р. звiльнено з посади за згодою сторiн з 

18.05.2018 р. - Головного бухгалтера Березовську Свiтлану Олександрiвну. 
Перебувала на посадi з 17.10.2017р. 

Наказом №20 вiд 18.05.2018 р. прийнято на посаду з 21.05.2018 р. Голов-
ного бухгалтера Атаманюк Марiю Мирославiвну. Попередня посада - Бух-
галтер ТОВ «Галичина-Табак» (м.Iвано-Франкiвськ, вул.Максимовича, 8). 
Призначено на термiн безстроково. 

Вищевказані посадові особи, часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiють, згоди на публікацію паспортних даних не надали, непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

Генеральний директор  Сухомлин а.о.

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

i. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: пУБлІч-
не аКцiонерне товариСтво iнЖинiринГове 
вироБниче пiдприємСтво «енерГiя»; 2. Код за 
ЄДРПОУ: 14308345; 3. Місцезнаходження: 50045 м.Кривий Рiг, вул. Окруж-
на, 127; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056)404-70-27, (056)404-70-37; 
5. Електронна поштова адреса: ipp-energia@ukr.net; 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: www.energia.pat.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості 
про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих ак-
цій публічного акціонерного товариства

ii. текст повідомлення 
22 травня 2018 р депозитарієм Публічне акціонерне товариство 

«Нацiональний депозитарiй України» надано, а емітентом Публічне акціо-
нерне товариство «Інжинірінгово-виробниче підприємство «Енергія» 
отримано зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв Товариства 
станом на 16 травня 2018 р. Згідно отриманого реєстру з’ясувалося, що в 
системi реєстру ПАТ «ІВП «Енергія» вiдбулися змiни щодо власникiв 
акцiй, яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцій емітента.

Пакет акцій акцiонера - фiзичної особи – до змiни становив 24,497263% 
(5 478 548 шт.), пiсля змiни становить – 0,0000% (0 шт.); розмір частки ак-
ціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 0%; 
розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни 
розміру пакета акцій: %.

Пакет акцій акцiонера - фiзичної особи – до змiни становив 0,0000% 
(0 шт.), пiсля змiни становить – 24,497263% (5 478 548 шт.). Розмір частки 
акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру паке-
та акцій: 24,497263% .

Пакет акцій акцiонера - фiзичної особи – до змiни становив 0,319697% 
(71 510 шт.), пiсля змiни становить – 10,982251% (2 456 510 шт.). Розмір 
частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розмі-
ру пакета акцій: 10,982251% .

iii. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

Генеральний конструктор - генеральний директор мацько С. С. 
22.05.2018 р.

приватне аКцiонерне товариСтво 
«лаУра»
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 

«Лаура»
2. Код за ЄДРПОУ 22797915
3. Місцезнаходження 18003, Черкаська обл., м. Черкаси, 

вул. В‘ячеслава Чорновола, 114/42
4. Міжміський код, телефон та факс 0472 640466 
5. Електронна поштова адреса em22797915@ab.ck.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації
em22797915.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ii. текст повідомлення

Рiшенням наглядової ради вiд 22.05.2018 р. директора Таранову 
Галину Iванiвну переобрано на новий термiн - безстроково. Посади, 
якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5-ти рокiв - перукар 
ПрАТ «Лаура», з травня 2017 р. - директор ПрАТ «Лаура». Володiє 
часткою у статутному капiталi емiтента – 44,9 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа 
не надала згоди на оприлюдення паспортних даних.

iii. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

директор  таранова Галина iванiвна
22.05.2018 р.
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повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: приватне акціонерне това-
риство фаБриКа «едельвейС» . 2. Код за ЄДРПОУ: 02970151. 
3. Місцезнаходження: 77300, Івано-Франківська обл., м.Долина, 
вул. Лесі Українки, 7 . 4. Міжміський код, телефон, факс:  
(03477) 253-84. 5. Електронна поштова адреса: 2914602599@mail.
gov.ua . 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: http://02970151.
nethouse.ua. 7. Вид особливої інформації: відомості про набуття 
прямо або опосередковано особою (особами, що діють спіль-
но) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійо-
ваним особам контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсо-
тків простих акцій акціонерного товариства.

ІІ. текст повідомлення: Емітентом 22.05.2018р. отримано від 
власника акцій Олексишак Марії Михайлівни інформацію про укла-

дення нею 21.05.2018р. договору купівлі-продажу цінних паперів, за 
наслідками виконання якого вона, з урахуванням кількості акцій, які 
належали їй раніше, стала прямим власником контрольного пакету 
простих іменних акцій емітента у розмірі 80,0419 %. Найвищою ці-
ною, за якою власником придбавалися акції емітента протягом 
12  місяців, що передують дню набуття даного пакету акцій включно 
з днем набуття, та дати набуття такого пакета, була ціна 18,98 грн. 
за одну акцію. Розмір частки власника акцій в загальній кількості 
акцій до і після набуття права власності на контрольний пакет акцій 
становив та становить відповідно 25,8728% та 80,0419% статутного 
капіталу.

ІІІ. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. Голова Правління Луканюк Бог-
дан Степанович.

приватне аКцІонерне товариСтво фаБриКа «едельвейС» 

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво 
«одеСаГаЗ»

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03351208
3. Місцезнаходження емітента 65003 м.Одеса Одарiя, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(048) 705 36 80 705 36 96

5. Електронна поштова адреса емітента akzii@odgaz.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

odgaz.odessa.ua

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

2. текст повідомлення
Повноваження Голови правлiння Герасименко Вiталiя Олександрови-

ча (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено з 24.05.2018 р. 
(дата вчинення дiї 22.05.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 12.04.2018р. Рiшення прийнято На-
глядовою радою вiд 22.04.2018р. Обгрунтування змiн: виробнича 
необхiднiсть. Пiдстава рiшення: особиста заява Герасименко Г.В.

Повноваження Члена правлiння Мiтюченко Iгора Вадимовича (не дала 
згоди на розкриття паспортних даних) припинено з 24.05.2018 р.(дата вчи-
нення дiї 22.05.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 12.04.2018р. Рiшення прийнято Наглядо-
вою радою вiд 22.04.2018р. Обгрунтування змiн: виробнича необхiднiсть. 
Пiдстава рiшення: особиста заява-згода на обрання Мiтюченко I.В.

Голову правлiння Мiтюченко Iгора Вадимовича (не дала згоди на роз-
криття паспортних даних) призначено з 24.05.2018р. (дата вчинення дiї 
22.05.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 
3  роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: начальник 
дiлянки, начальник, член правлiння. Рiшення прийнято Наглядовою ра-
дою вiд 22.04.2018р. Обгрунтування змiн: виробнича необхiднiсть. 
Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена правлiння Герасименко Вiталiя Олександровича (не дала згоди 
на розкриття паспортних даних) призначено з 24.05.2018 р. (дата вчинен-
ня дiї 22.05.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 
3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: виконавчий 
директор, голова правлiння. Рiшення прийнято Наглядовою радою вiд 
22.04.2018р. Обгрунтування змiн: виробнича необхiднiсть. Пiдстава 
рiшення: згода на обрання.

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 _________ Герасименко вiталiй олександрович

М.П.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКраїнСьКа автомоБІльна 

КорпорацІя»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМО-

БІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 03121566
3. Місцезнаходження: 01004, м. Київ, Велика Васильківська, 15/2
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)206-82-16, (044) 206-82-16
5. Електронна поштова адреса: o.yamkina@ukravto.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, 
що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афі-
лійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше 
відсотків, простих акцій акціонерного товариства

ii. текст повідомлення 
Дата вчинення дії: 22.05.2018;
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню 

набуття такого пакета акцій включно з днем набуття: 90,00 (дев’яносто 
гривень 00 копійок) грн; (крім випадку, коли інформація надійшла від осо-
би, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній 
системі України)

Дата набуття такого пакета: 21 травня 2018 року; (крім випадку, коли 
інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на 
акції емітента у депозитарній системі України)

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (найменування) власника 
(власників) акцій: фізична особа Васадзе Таріел Шакрович;

Ідентифікаційний код: 1745405318;
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій до 

набуття права власності на такий пакет акцій:5997527 шт, що становить 
94,7384%;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявнос-
ті інформації): 5997527 шт., що становить 94,7384%;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій піс-
ля набуття права власності на такий пакет акцій:6063475 шт., що стано-
вить 95,7802 %;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наяв-
ності інформації):6063475 шт., що становить 95,7802 %.

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 Козіс олександр миколайович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"Кременчуцький завод технiчного 
вуглецю" , 00152299 Полтавська 
Автозаводський 39610 м. Кременчук 
вул.Свiштовська, буд.4 05366-4-11-85

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

23.05.2018

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

http://kztv.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Сiчень-Аудит" 
Олiмпiюк Iгор Миколайович, 32996030

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
 X

Дата проведення 30.03.2016
Кворум зборів** 99.961

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії, затвердження 
регламенту проведення загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Дирекції про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014-2015 
роки та визначення основних напрямків діяльності на 
2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014-2015 
роки.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 
2014-2015 роки.
6. Затвердження річних звітів та балансів Товариства 
за 2014-2015 роки.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку 
(покриття збитків) за 2014-2015 роки.
8. Про виплату дивідендів.
9. Про затвердження господарських договорів за 
2014-2015 роки та, надання згоди на попереднє схва-
лення значних правочинів.
10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.
11. Встановлення кількістного складу Наглядової 
ради Товариства.
12. Обрання Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.
13. Про збільшення статутного капіталу Товариства 
шляхом приватного розміщення додаткових акцій 
існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових 
внесків.
14. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням 
переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) та 
затвердження протоколу рішення про приватне 
розміщення акцій.
15. Про визначення уповноваженого органу 
Товариства якому надаються повноваження щодо 
вчинення певних дій та прийняттят рішень, передба-
чених чинним законодавством України, під час 
здійснення емісії акцій.
16. Про визнаечння уповноважених осіб Товариства, 
яким надаються повноваження щодо вчинення 
певних дій та прийняття рішень, передбачених 
чинним законодавством України під час здійснення 
емісії акцій.
Особа, що подавала пропозиції до переліку питань 
Порядку денного зборів - Наглядова рада Товари-
ства.
Рiчнi загальнi збори Публiчного акцiонерного 
товариства “Кременчуцький завод технiчного 
вуглецю” вiдбулися 30 березня 2016 року, загальна 
кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв якi 
мають право на участь у загальних зборах складає

269 осiб, яким належать 1162810 штук простих 
iменних акцiй, з них 581879 штук голосуючих акцiй, 
якi враховуються при визначеннi кворуму та при 
голосуваннi в органах емiтента. У позачергових 
загальних зборах кворум складає 99,96% голосуючтх 
акцiй товариства. 
- Вiдомостi про прийняття рiшення про розмiщення 
цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% Статут-
ного капiталу. Повiдомлення розмiщено у 
загашльнодоступнiй iнформацiйнiй базi данних 
Комiсiї 30.03.2016 р., Повiдомлення опублiковано у 
Бюлетень”Вiдомостi НКЦПФР” № 63 вiд 01.04.2016р., 
Повiдомлення розмiщено на сторiнцi http://kztv.com.
ua 31.03.2016 р. 
- Вiдомостi про прийняття рiшення про виплату 
дивiдендiв, дата вчинення дiї 30.03.2016 р. Розмiр 
дивiдендiв, що пiдлягають виплатi 10000000 грн., 
строк виплати дивiдендiв з 30.03.16 р. по 30.09.16 р. 
Спосiб виплати дивiдендiв
- через депозитарну систему та безпосередньо 
акцiонерам. 
- Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 
емiтента. Повiдомлення розмiщено у 
загашльнодоступнiй iнформацiйнiй базi данних 
Комiсiї 30.03.2016 р., Повiдомлення опублiковано у 
Бюлетень”Вiдомостi НКЦПФР” № 63 вiд 
01.04.2016 р., Повiдомлення розмiщено на сторiнцi 
http://kztv.com.ua 31.03.2016 р. Про затвердження 
господарських договорiв за 2014-2015 року, та надан-
ня згоди на попереднє схвалення значних 
правочинiв. Рiшення: затвердити укладенi у 
2014-2015 роках Товариством договори. Попередньо 
схвалити значнi правосини що будуть укладенi 
Товариством протягом року, з моменту проведення 
цих рiчних загальних зборiв Товариства, на суму не 
бiльш як 100% вартостi активiв за даними рiчної 
звiтностi за 2015 рiк за умови їх погодження/
затвердження/схвалення Наглядовою радою 
Товариства.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітнього 

періоду
За результатами періоду, 
що передував звітньому

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума 
нарахованих 
дивідендів, 
грн.

10000166 0 4116347 0

Нарахувані 
дивіденди на 
одну акцію, 
грн.

8.6 0 3.54 0

Сума 
виплачених 
дивідендів, 
грн.

5249760 0 2160948 0

Дата 
складання 
переліку осіб, 
які мають 
право на 
отримання 
дивідендів

05.09.2016 25.03.2015 21.05.2018

Дата виплати 
дивідендів
Опис Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв - 

30 березня 2016 року. Дата складання перелiку осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв - 5 вересня 2016 
року. Дата виплати дивiдендiв - 20 жовтня 2016 року, 
розмiр дивiдендiв становить 8,60 грн. на одну просту 
акцiю. Порядок виплати дивiдендiв визначається 
Наглядовою радою з наступних варiантiв: в порядку, 
встановленому ч.5 ст.30 Закону України "Про акцiонернi 
товариства", або через касу Товариства, або поштовим 
переказом, або шляхом переказу на депозит нотарiальної 
контори, або безготiвковим шляхом на розрахунковий 
рахунок акцiонера.

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво «КременчУцьКий Завод теХнiчноГо вУГлецЮ»
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ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 252280 228161
Основні засоби (за залишковою вартістю) 59351 47761
Довгострокові фінансові інвестиції 41 41
Запаси 72208 59306
Сумарна дебіторська заборгованість 113515 110610
Грошові кошти та їх еквіваленти 3149 6139
Власний капітал 199308 183390
Статутний капітал 1221 1221

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 176646 160656
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 100 100
Поточні зобов'язання і забезпечення 52872 44671
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 22.28911 -3.8363963
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

22.28911 -3.8363963

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1162810 1162810
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0

у відсотках від статутного 
капіталу

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду

0 0

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

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СтраХова КомпанІя «ІнтереКСпреС»

2. Код за ЄДРПОУ 33097568
3. Місцезнаходження 
01033 Київ Володимирська, 69
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 287-47-16 (044) 287-47-16
5. Електронна поштова адреса 
sk@interexpress.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://www.interexpress.com.ua/uk/novunu-kompanii
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 

1. Повноваження Голови Наглядової Ради – Президента ПрАТ СК 
«Інтер Експрес» Кісельова Євгена Михайловича припинені без рішення За-
гальних зборів на підставі п. 4 абз. 2 ч. 1 ст. 57 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» - в разі смерті.

Кісельов Євген Михайлович помер 20.05.2018 р., його повноваження 
припинені з 21.05.2018 р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ СК 
«ІнтерЕкспрес» № 19/18 від 21.05.2018 р.).

Посадова особа Кісельов Євген Михайлович (паспорт: серія КС номер 
301742 виданий 30.01.2004 р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львів-
ській обл.), яка займала посаду Голови Наглядової Ради – Президента 
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 55,068493%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 4020000,00 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 01.02.2011 р. 

(з 25.04.2018 р. переобрана).
Рішення про обрання Кісельова Євгена Михайловича до складу Нагля-

дової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» було приянято річними Загальними 
зборами ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» 24.04.2018 р. (Протокол № 1). До складу 
Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» було обрано 4 особи.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «Інтер-
Експрес» № 19/18 від 21.05.2018 р., на підставі ч. 3 ст. 54 та абз. 2 ч. 2 ст. 55 

Закону України «Про акціонерні товариства», Члена Наглядової Ради ПрАТ 
СК «ІнтерЕкспрес» - Рудь Людмилу Василівну було обрано Виконуючою 
обов`язки Голови Наглядової Ради – Президента ПрАТ СК «ІнтерЕк-
спрес».

2. Рішення про обрання прийнято відповідно до Протоколу засідання 
Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 19/18 від 21.05.2018 р., на 
підставі ч. 3 ст. 54 та абз. 2 ч. 2 ст. 55 Закону України «Про акціонерні това-
риства». Члена Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» - Рудь Людмилу 
Василівну було обрано Виконуючою обов`язки Голови Наглядової Ради – 
Президента ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Обрання посадової особи виконано у зв`язку зі смертю Голови Наглядо-
вої Ради – Президента ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» - Кісельова Євгена Михай-
ловича.

Рудь Людмила Василівна (паспорт: серія ВА номер 359555 виданий 
08.08.1996 р. Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.) обрано на 
посаду Виконуючої обовязки Голови Наглядової Ради – Президента 
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 9,863013%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 720000,00 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: з 21.05.2018 р. до дати скликання наступ-

них Загальних зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
– з 29.10.2010 р. по 20.06.2017 р. – Директор Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Трансдон» (код за ЄДРПОУ 35570568);
– з 01.02.20011 р. по 17.04.2017 р. – Заступник Голови Наглядової 

Ради – Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (код за ЄДРПОУ 
33097568);

– з 13.06.2017 р. – Директор Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Горизонталь груп» (код за ЄДРПОУ 38603428).

- з 25.04.2018 р. по 21.05.2018 р. - Член Наглядової Ради ПрАТ СК 
«Інтер Експрес».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 72 (Сімдесят дві) 
акції.

Рудь Людмила Василівна є акціонером ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
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 Кушнір В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
24.05.2018

(дата) 

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

І. Загальні відомості: Повне найменування – приватне 
аКцІо нерне товариСтво «аГентСтво по ре-
фІнанСУваннЮ ЖитловиХ КредитІв». Код за 
ЄДРПОУ – 38040228. Місцезнаходження – 01033, м.Київ, вул. Саксаган-
ського 77. Міжміський код, телефон та факс – (044)281-23-36, (044)281-23-36. 
Електронна поштова адреса – office@re-finance.com.ua. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації – http://www.re-finance.com.ua. Вид особливої інформації - відо-
мості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів. 

ІІ. текст повідомлення: Дата вчинення дії – 21.05.2018р. Рішенням по-
зачергових Загальних зборів ПрАТ «АРЖК» (протокол № 2 від 21.05.2018) 
прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочи-
нів, які можуть вчинятись особисто Головою Правління ПрАТ «АРЖК» або 
на підставі виданої ним довіреності, протягом одного року починаючи з 
дати прийняття цього рішення, без необхідності подальшого їх схвалення 

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «АРЖК», а саме: правочини (догово-
ри та додаткові угоди до них, додаткові угоди до раніше укладених догово-
рів) які стосуються розміщення грошових коштів на депозитних рахунках, 
якщо сума грошових коштів за будь-яким з правочинів цього виду переви-
щує 10% вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінан-
сової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не 
перевищує 120000000 грн. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності 40683000 грн. Співвідношення граничної сукуп-
ності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності 294,96%. Загальна кількість голосуючих акцій 
35000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах 35000, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийнят-
тя рішення 35000 та «проти» 0. 

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. Найменування посади
Голова Правлiння  Волков С.С
    М.П.  23.05.2018
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО IНЖИНIРИНГОВЕ ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«ЕНЕРГIЯ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 14308345
3. Місцезнаходження: 50045 м.Кривий Рiг, вул. Окружна, 127
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)404-70-27, (056)404-70-37
5. Електронна поштова адреса: ipp-energia@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.energia.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення 
Рішення про зміни в складі посадових осіб емітента прийнято За-

гальними зборами акціонерів ПАТ «ІВП «Енергія» від 22.05.2018 Про-
токол №1. Строк, протягом якого особи перебували на посаді: з 
22.04.2016 р. по 22.05.2018 р. Строк, на який призначено особи: з 
22.05.2018 р. до наступних чергових загальних зборів акціонерів Това-
риства. 

Посадова особа Железко Iгор Платонович, яка займала посаду чле-
на наглядової ради, припинила повноваження та обрана на новий тер-
мін. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,729917%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 40817,00 грн. (163 268 шт). Інші поса-
ди, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: перший заступник 
голови ЗАТ «Днiпрокомунпроект». Посадова особа є акціонером. 

Посадова особа Павленко Павло Семенович, яка займала посаду 
члена наглядової ради, припинила повноваження в зв’язку із закінчен-
ням терміну повноважень. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,489091%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
27350,00 грн. 

Посадова особа Железко Iгор Платонович, призначена на посаду 
члена наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 

0,729917%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 40817,00 грн. 
(163 268 шт) . Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: перший заступник голови ЗАТ «Днiпрокомунпроект». Поса-
дова особа є акціонером. 

Посадова особа Бiленко Олександр Миколайович, призначена на 
посаду члена наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,011266%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
630,00 грн. (109 400 шт.). Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: технічний директор ПАТ «ІВП «Енергія» . Посадо-
ва особа є акціонером. 

Посадова особа Горб Володимир Андрійович, призначена на посаду 
члена наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
10,982251%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 614127,50 грн. 
(2  456 510 шт.). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: інформація відсутня. Посадова особа є акціонером. 

Посадова особа Корбан Геннадій Олегович, призначена на посаду 
члена наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
24,497263%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1369887,00 грн. 
(5 479 548 шт.). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: інформація відсутня. Посадова особа є акціонером. 

Посадова особа Завертайний Ігор Борисович, призначена на поса-
ду члена наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,000044%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 2,50 грн. 
(10 шт.). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
інформація відсутня. Посадова особа є акціонером. 

Звільнені та призначені посадові особи непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не мають. Інформація про паспортні 
дані відсутня оскільки посадові особи не надали згоди на її розкриття.

iii. підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Генеральний конструктор - генеральний директор мацько С. С. 
22.05.2018 р.

приватне акціонерне товариство «Закарпатнерудпром»
повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості:
1.Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «За-

карпатнерудпром».
2..Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00292540.
3.Місцезнаходження: 90450, с. Сокирниця, вул. Свободи,20, Хустський 

район, Закарпатська область.
4.Міжміський код, телефон та факс емітента: 0673448409.
5.Електронна поштова скринька: vorobets@ifcem.if.ua.
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://zakarpatnerudprom.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опосеред-

ковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, 
які належать їй та її афілійованим особам домінуючого контрольного пакета 
у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

2.текст повідомлення:
Приватним акціонерним товариством «ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ» (далі – 

Товариство) вiд акцiонера Приватного акціонерного товариства «ЗАКАР-
ПАТНЕРУДПРОМ» - Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО-
НОВТЕХ» (код за ЄДРПОУ 13642208, місцезнаходження: 76000, 
Івано-Франківська обл., Тисменицький район, с. Ямниця), яке володiє 
23 153 765 простих іменних акцій Товариства, що складає 98,036% від за-
гальної кількості акцій Товариства та 99,998% від загальної кількості голо-
суючих акцій Товариства, 22.05.2018 р. отримане повiдомлення про набут-
тя 21.05.2018 р. права власності на домiнуючий контрольний пакет акцiй 
Приватного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ». 

Розмiр частки власника акцiй до набуття права власностi на такий пакет 
акцiй складав 7 153 765 штуками простих iменних акцiй Товариства, що 
складало 93,911008% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства та 99,9942% 
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.

Розмiр частки власника акцiй пiсля набуття права власностi на такий 
пакет акцiй складає 23 153 765 штук простих iменних акцiй, або 98,036 % 
вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства та 99,998 % вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй Товариства.

Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню 
набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття, та про дату набуття 
такого пакета (дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій – 

21.05.2018 р.) склала 1,58 грн. (одна гривня п`ятдесят вісім копійок).
3.підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. в. о. голови правління магаль в. м.

приватне акціонерне товариство «Закарпатнерудпром»
повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості:
1.Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «За-

карпатнерудпром».
2..Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00292540.
3.Місцезнаходження: 90450, с. Сокирниця, вул. Свободи,20, Хустський 

район, Закарпатська область.
4.Міжміський код, телефон та факс емітента: 0673448409.
5.Електронна поштова скринька: vorobets@ifcem.if.ua.
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://zakarpatnerudprom.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким 

належить:10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства(крім 
публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій пуб-
лічного акціонерного товариства.

2.текст повідомлення:
Згiдно отриманого Приватним акціонерним товариством «ЗАКАРПАТНЕ-

РУДПРОМ» (далі – Товариство) 21 травня 2018 року повiдомлення вiд 
ТОВ  «ОНІКС-ІВА» (особа, що здійснює облік права власності на акції в депо-
зитарній системі, або акціонером) вiдбулися змiни в iнформацiї про власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства, зокре-
ма у власника акцiй – юридичної особи, Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «АГРОНОВТЕХ» (код за ЄДРПОУ 13642208, місцезнаходження: 
76000, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, с. Ямниця), яке ранiше 
володiло 7 153 765 штуками простих iменних акцiй Товариства, що складало 
93,911008% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства та 99,9942% вiд загаль-
ної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, вiдбулося збільшення кiлькостi 
акцiй на 16 000 000 штук простих iменних акцiй, та складає 23 153 765 штук 
простих iменних акцiй, або 98,036 % вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства 
та 99,998 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.

3.підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. в. о. голови правління магаль в. м.

пУБлІчне аКцiонерне товариСтво
 iнЖинiринГове вироБниче пiдприємСтво «енерГiя» 

приватне аКцІонерне товариСтво «ЗаКарпатнерУдпром»
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1. ПРАТ АВІАС ПЛЮС 11
2. ПРАТ АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ 22
3. ПРАТ АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» 16
4. ПАТ АЛЬТБАНК 8
5. ПАТ АЛЬФА БАНК 3
6. ПРАТ БАЛАКЛІЇВСЬКЕ 12
7. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР’ЄР 7
8. ПРАТ ВБД УКРАЇНА 14
9. ПАТ ВІЕС БАНК 14
10. ПАТ ВІННИЦЯЕЛЕКТРОМАШПОСТАЧ 15
11. ПРАТ ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ» 4
12. ПРАТ ДІПРОЗАВОДТРАНС 14
13. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ» 10
14. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ» 10
15. ПРАТ ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 6
16. ПРАТ ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 6
17. ПРАТ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4 2
18. ПРАТ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4 2
19. ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО 8
20. ПРАТ ЕДЕЛЬВЕЙС 20
21. ПРАТ ЕКОТЕКСТИЛЬ 19
22. ПАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 15
23. ПАТ ЄННІ ФУДЗ 6
24. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНО-ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ МАШИН 6
25. ПРАТ ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ 23
26. ПРАТ ЗАПОРІЖКОКС 5
27. ПАТ ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-4» 18
28. ПАТ ІВП ЕНЕРГІЯ 19
29. ПАТ ІВП ЕНЕРГІЯ 23
30. ПАТ КИЇВМЕДПРЕПАРАТ 13
31. ПРАТ КОВЕЛЬСЬКІ КОВБАСИ 3
32. ПРАТ КОЛОС. 18
33. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 9
34. ПРАТ КОМЕРЦІЯ 13
35. ПРАТ КОТЛОМОНТАЖ 15
36. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ 21
37. ПРАТ ЛАУРА 19
38. ЛЬВІВСЬКЕ ПРАТ «ГАЛАНТ» 5
39. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ АЛМАЗІВ І АЛМАЗНОГО ІНСТРУМЕНТУ 16
40. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ АЛМАЗІВ І АЛМАЗНОГО ІНСТРУМЕНТУ 17
41. ПРАТ МАКРОХІМ 12
42. АТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 9
43. ПАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 2
44. ПРАТ НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД 4
45. ПРАТ НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД 5
46. ПАТ ОДЕСАГАЗ 20
47. ПРАТ ОДЯГ. 19
48. ПВІФ «ФОРМАЦІЯ КАПІТАЛУ» НВЗТ ПРАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» 2
49. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» 13
50. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС» 22
51. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША» 17
52. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ 20
53. ПАТ УКРАЇНСЬКА БІРЖА 16
54. ПРАТ ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ 8
55. ПРАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5 10
56. ПАТ ХАРТРОН 11
57. ПРАТ ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД 10

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 № 18098
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
23.05.2018 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


