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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Інформаційні повідомлення та
новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила, зупинила,
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи
Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, т.в.о. директора департаменту корпоративного
управління та корпоративних фінансів, що діє на
підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, із
змінами, п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, із
змінами та доповненнями, відповідно до документів,
наданих ПрАТ «Рівне-Борошно», код за ЄДРПОУ:
31435947, місцезнаходження: 33001, м. Рівне,
вул. Біла, 35, на скасування реєстрації випуску акцій
у зв`язку з перетворенням акціонерного товариства,
скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «РівнеБорошно». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
ПрАТ
«Рівне-Борошно»
від
02.06.2010
року
№13/17/1/10, видане 12.01.2012 року Рівненським
територіальним управлінням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, анульовано –
розпорядження №423-КФ-С-А від 20 грудня
2017 року.
* * * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-

ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 10.11.2015р. №1843, на підставі підпункту 1)
пункту 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2013р. №2998,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.01.2014р. за №171/24948 (із змінами), та відповідно
до документів, отриманих від Державної іпотечної
установи, 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, б.34,
офіс 201, код за ЄДРПОУ: 33304730, на скасування
реєстрації випуску облігацій у зв’язку з погашенням
облігацій (серія Х2), скасовано реєстрацію випуску облігацій (серія Х2) Державної іпотечної установи.
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (серія Х2)
Державної іпотечної установи від 27 листопада 2012
року №274/2/2012, видане Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, дата видачі:
12 грудня 2012 року, анульовано – розпорядження
№ 372-КФ-С-О від 20 грудня 2017 року.
21.12.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Приватне акціонерне
емітента:

товариство
«Будагромехзапчастина»

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

04836971
08292, Київська обл., м. Буча,
вул. Заводська, буд. 2.
(04597)9-64-02
budagromekh@gmail.com

http://budagromekhzapchastyna.informs.net.
ua/
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
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20.12.2017 Призначено ДирекПашанов --/---/----/---/--0
тор
Олексій
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Володимирович
Зміст Інформації:
Рішенням Засідання Наглядової Ради ПрАТ «Будагромехзапчастина» від
20.12.2017 р. продовжено термін повноважень посадової особи - директора ПрАТ «Будагромехзапчастина» Пашанова Олексія Володимировича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).
Частка у статутному капіталі 0,00%. На посаді перебував 19 років і 1 місяць. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано – 1 рік (до 31 грудня 2018 року). Інші посади, які
обіймав протягом останніх п’яти років - директор ПрАТ «Будагромехзапчастина».
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Директор ПрАТ «Будагромехзапчастина» 	Пашанов О.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ»

(ПРАТ «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ»)
Повідомлення
про проведення позачергових загальних зборів
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт»» повідомляє, що 09 лютого 2018 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні конференц-залу Палацу культури ім. Т.Г. Шевченка на
Майдані Кобзаря, 8 в м. Трускавці Львівської області відбудуться
позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» (місцезнаходження: бульвар Юрія Дрогобича, 2, м. Трускавець, Львівська обл., 82200, Україна).
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових
загальних зборах акціонерів буде проводитись з 13:00 год. до
13:55 год. 09 лютого 2018 року в приміщенні конференц-залу Палацу культури ім. Т.Г. Шевченка на майдані Кобзаря, 8 в м. Трускавці
Львівської області.
Акціонеру необхідно мати документ, який ідентифікує його особу, а
у разі участі представника акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у позачергових загальних
зборах акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – станом на 24 годин 05 лютого 2018 року.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАемітента
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

РИСТВО "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"

23269555
79026, місто Львів, вулиця Козельницька,
будинок 15
4. Міжміський код, телефон +38 032 2390710 +38 032 2390710
та факс
5. Електронна поштова
ZaіkaOS@dtek.com
адреса
6. Адреса сторінки в мережі http://www.dtek.com/іnvestors_and_partners/
Інтернет, яка додатково ви- asset/zapadenergo/
користовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформа- Відомості про зміну складу посадових осіб
ції
емітента

ІІ. Текст повідомлення
19.12.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (далі - Товариство) прийнято рішення про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства Шувара Андрія
Йосифовича з 19 грудня 2017 року у зв'язку з переводом на посаду в іншому товаристві.
Шувар А.Й. (паспорт СС 832114, виданий 26.10.1999 Бурштинський
ВМ УМВС в Івано-Франківській області) перебував на посадіт.в.о. Генерального директора Товариства з 28.11.2013, непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має, розмір пакета акцій Товариства 0%
19.12.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (далі - Товариство) прийнято рішення про обрання (призначення) з 20 грудня
2017 року Таращука Олега Станіславовича на посаду Генерального директора Товариства.
Таращук О.С. (паспорт СМ 230873, виданий 11.05.2000 Обухівський
РВ ГУ МВС України в Київській області) на посаду обраний безстроково у
зв’язку з тим, що посада є вакантною, непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має, розмір пакета акцій Товариства - 0%
Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:
з 10.2014 - директор ДТЕК Добротвірська ТЕС;
06.2014 - 10.2014 - радник директора ПАТ «Київенерго»;
10.2012 - 05.2014 - керівник департаменту із сервісів ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго».
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
Шувар Андрій Йосифович
Т.в.о. Генерального
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
директора
М.П.
19.12.2017
(дата)

Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:
1. Обрання членів лічильної комісії товариства.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів товариства.
3. Порядок денний та регламент позачергових загальних зборів акціонерів товариства.
4. Про досвід співпраці товариства з орендарями у зв’язку з передачею в користування нерухомого та рухомого майна.
5. Надання згоди на вчинення значних правочинів (укладання договорів оренди майна товариства на новий строк).
6. Схвалення правочинів.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена
на веб-сайті Товариства за адресою: http://truskavetskurort.ua/news/.
Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть в кімнаті № 212 будівлі дирекції (апарату управління) ПрАТ «Трускавецькурорт» на бульварі Ю. Дрогобича, 2 в м. Трускавці Львівської області, в
робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 8:00 год. до 17:00 год., а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами – начальник організаційнорозпорядчого відділу Вовків О.В. (тел. (03247) 6-00-18).
Голова наглядової ради 	П.П. Якубенко
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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

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

ТОВАРИСТВО
"КИЇВСЬКИЙ
ВIТАМIННИЙ ЗАВОД"

35251822
04073, м. Київ, Копилiвська, 38
(044) 468-11-96 (044) 468-52-63
info@vitamin.com.ua
vitamin.com.ua

Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами Товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 19.12.2017 р.
Вiдомостi щодо правочинiв:
1) предмет правочину: поставка Товариством продукцiї у перiод з
01 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року (включно). Покупець продукцiї
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«БаДМ»
(iдентифiкацiйний код 31816235). Гранична сукупна вартiсть майна, що є
предметом правочинiв, складає 1 200 000 тис. грн.;
2) предмет правочину: поставка Товариством продукцiї у перiод з
01 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року (включно). Покупець продукцiї
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВЕНТА. ЛТД»
(iдентифiкацiйний код 21947206). Гранична сукупна вартiсть майна, що є
предметом правочинiв, складає 700 000 тис. грн.;
3) предмет правочину: поставка Товариством продукцiї у перiод з
01 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року (включно). Покупець продукцiї
СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОПТIМА-ФАРМ, ЛТД»
(iдентифiкацiйний код 21642228). Гранична сукупна вартiсть майна, що є
предметом правочинiв складає 900 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi - 1085315 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) - 257.99 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 30706 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 29369 шт., кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення- 28600 шт.;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення - 288 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Телявський Володимир Iванович
Директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.12.2017
(дата)

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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО "КАРБО ТА
КРIПЛЕННЯ"

30354045
86193, мiсто Макiївка, вулиця
Дорожна, 1 "Б"
4. Міжміський код, телефон та факс 062-210-26-53 062-210-26-54
5. Електронна поштова адреса
postmaster@carbokrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
www.carbokrep.com.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

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-Публiчне акцiонерне
товариство «Львiвський жиркомбiнат»

2. Код за ЄДРПОУ-00333598
3. Місцезнаходження-79015, Львiв, Городоцька 132
4. Міжміський код, телефон та факс-032-2440200 032-2419042
5. Електронна поштова адреса-lgk@lgk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації-lgk.com.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд
20.12.2017) припинено повноваженя Члена ревiзiйної комiсiї Товариства
Староконь Дмитра Миколайовича. Непогашеної судимостi за злочини,
вчиненнi з корисливих мотивiв та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Акцiями Товариства не володiє.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд
20.12.2017) припинено повноваженя Члена ревiзiйної комiсiї Товариства
Чумаченко Iрини Iванiвни. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненнi з
корисливих мотивiв та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi
не має. Акцiями Товариства не володiє.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд
20.12.2017) припинено повноваженя Члена ревiзiйної комiсiї Товариства
Панфiлової Олени Євгенiвни. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненнi
з корисливих мотивiв та злочини у сферi господарської, службової
дiяльностi не має. Акцiями Товариства не володiє.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд
20.12.2017) обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Матвiєнка Олександра Григоровича строком на 3-и роки. Iнформацiя про посади, якi
обiймав протягом останнiх 5 рокiв, вiдсутня, акцiями емiтента не володiє.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд
20.12.2017) обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Бондаренка Володимира Володимировича строком на 3-и роки. Iнформацiя про посади,
якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв, вiдсутня, акцiями емiтента не
володiє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд
20.12.2017) обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Касiмова Олександра Руслановича строком на 3-и роки. Iнформацiя про посади, якi
обiймав протягом останнiх 5 рокiв, вiдсутня, акцiями емiтента не володiє.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
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- - - -Чабан Юрiй Миколайович
Голова правлiння- -(підпис)- -(ініціали та прізвище керівника)
--М.П.--21.12.2017
----(дата)

II. Текст повідомлення
За рiшенням Наглядової ради (Протокол № 4-2017 вiд 20.12.2017 р.)
Приватного акцiонерного товариства «Карбо та Крiплення» прийнято
рiшення подовжити строк дiї контракту з Керуючим Хацько Володимиром
Петровичем (Паспорт ВЕ 692103 виданий Харцизьким МВ УМВС України в
Донецькiй областi 26.02.2002 року) до 31.12.2018 року. Судимостей не має.
Акцiями або часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом
останнiх п'яти рокiв обiймає посаду Керуючого Приватного акцiонерного
товариства «Карбо та Крiплення». Змiни вiдбулися у зв’язку з рiшенням
Наглядової ради.
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
Хацько Володимир Петрович
Керуючий
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
20.12.2017
(дата)
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№244, 22 грудня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРНАФТА»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА»
Місцезнаходження товариства згідно з його статутом:
04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» (надалі
ПАТ «УКРНАФТА» або Товариство) повідомляє Вас, що 25 січня
2018
року о 12.30 годині відбудуться загальні збори акціонерів
ПАТ «УКРНАФТА» за адресою місцезнаходження Товариства: 04053,
Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбудеться 25 січня 2018 року з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою проведення зборів: 04053, Україна, м.Київ, Несторівський пров., буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три)
робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на
24.00 годину 19 січня 2018 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в
акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 24 січня

2018 року (включно) в робочі дні з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва
з 12.30 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський
пров., 3-5, кім. 9, ПАТ «УКРНАФТА». Необхідну інформацію можна одержати за тел. (044) 506-10-45. Відповідальна за порядок ознайомлення з
матеріалами зборів особа – Джонатан Поппер, Заступник Голови Правління, Виконавчий Віце-Президент з питань корпоративної стратегії та
розвитку.
25 січня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення
загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(проект порядку денного загальних зборів акціонерів):
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства.
5. Звіт Правління Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік.
6. Звіт Правління Товариства за 2016 рік Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік.
7. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії
Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від
імені Товариства договору (контракту) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на
власному веб-сайті Товариства за адресою: www.ukrnafta.com
Телефон для довідок: (044) 506 -10-45
ПАТ «УКРНАФТА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕЗОНАНС»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕЗОНАНС» (далі Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців 19095026, місцезнаходження якого:
50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, повідомляє
про проведення загальних зборів акціонерів, для чого у відповідності до
діючого законодавства повідомляє наступну інформацію:
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів
акціонерів.
Дата проведення загальних зборів акціонерів - 20 лютого 2018 року.
Час початку проведення загальних зборів акціонерів - 11 годин 00 хвилин.
Місце проведення загальних зборів акціонерів: 50069, місто Кривий
Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів.
Час початку реєстрації - 10 годин 00 хвилин 20 лютого 2018 року.
Час закінчення реєстрації - 10 годин 50 хвилин 20 лютого 2018 року.
Місце проведення реєстрації - 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202.
Участь у загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери,
так і їх представники.
Для реєстрації акціонерам Товариства - фізичним особам необхідно
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів –
належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах акціонерів – 24 година 00 хвилин 14 лютого
2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту за-
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гальних зборів акціонерів.
4. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Генерального директора, Положення про загальні збори
акціонерів.
5. Внесення змін до інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ПрАТ «РЕЗОНАНС», яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів.
З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ПрАТ «РЕЗОНАНС» та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення загальних зборів акціонерів у
робочі дні тижня з 10-00 до 16-00 години (обідня перерва з 12-30 год. до
13-00 год.) за місцезнаходженням Товариства: 50069, місто Кривий Ріг,
вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202, а також у день проведення
загальних зборів акціонерів під час реєстрації таких учасників ПрАТ «РЕЗОНАНС» у місці їх проведення: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202.
Документи надаються акціонеру ПрАТ «РЕЗОНАНС» та/або його
предcтавнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту,
отриманого Генеральним директором ПрАТ «РЕЗОНАНС» не пізніше ніж
за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього
письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Генеральний директор Товариства
Волинський Георгій Пилипович, який за надходженням запиту визначає
час і місце ознайомлення.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного: Ekka.com.ua.
Довідки за телефонами: (0564) 92-26-48, (0564) 92-26-49.
Повідомлення затверджене Генеральним директором ПрАТ «РЕЗОНАНС».
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

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

ТОВАРИСТВО
"АКЦЕНТ-БАНК"

14360080
49074, Днiпро, вул.Батумська, буд.11
0567221152 0567221152
help@a-bank.com.ua
a-bank.com.ua

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
ЗАЯВА від 15.12.2017 про складення повноважень за своїм бажанням
члена Наглядової ради ПАТ «А-БАНК» Моргун Марини Анатолiївни з
29.12.2017 року
Обгрунтовання змiн у персональному складi : пiдп. 1 абз. 3 ст. 9.3.1
Статуту ПАТ «А-БАНК».
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадови та
корисливi злочини.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi з 26.04.2017 по
29.12.2017.
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
Кандауров Ю.В.
Голова Правлiння
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.12.2017
(дата)

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ШВЕЙНА ФАБРИКА «ВОРОНІН»

(надалі – Товариство)інформує про проведення відповідно до ч.5 ст. 47
Закону України «Про акціонерні товариства» позачергових загальних
зборів акціонерів (надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників
акціонерів) для участі в Зборах: 10 січня 2018 року з 10 год. 30 хв. до
10 год. 50 хв.Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 10 січня 2018
року об 11-00 годині.Місце реєстрації учасників та проведення Зборів:
Україна, 01033 м. Київ, вул. Короленківська, 3 актовий зал (сьомий
поверх).Місцезнаходження Товариства: Україна, 01033 м. Київ вул. Короленківська, 3.Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих
дні до дня проведення Зборів 03 січня 2018 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком
денним:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про затвердження регламенту проведення Зборів Товариства.
3. Про обрання голови та секретаря Зборів Товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його
у новій редакції.
5. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного http://jscvoronin.com.ua/.Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з
матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до
Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням
Товариства: 01033 м. Київ вул. Короленківська, 3 у відділі бухгалтерії, кожного робочого дня з 10-00 години до 12‑00 години, а в день проведення
Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів головний бухгалтер Товариства –
Нікульшина Юлія Дмитрівна.Для участі в Зборах Вам необхідно мати при
собі :- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та
фізичних осіб).Телефони для довідок: (044) 289-52-22 (044) 289-70-16.
Наглядова рада ПРАТ ШФ «ВОРОНІН»

Публiчне акцiонерне товариство
«Львiвський жиркомбiнат»
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-Публiчне акцiонерне товариство
«Львiвський жиркомбiнат»
2. Код за ЄДРПОУ-00333598
3. Місцезнаходження-79015, Львiв, Городоцька 132
4. Міжміський код, телефон та факс-032-2440200 032-2419042
5. Електронна поштова адреса-lgk@lgk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації-lgk.com.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд
20.12.2017) припинено повноваженя Голови Наглядової ради Товариства Чеберди Дмитра Анатольовича. Непогашеної судимостi
за злочини, вчиненнi з корисливих мотивiв та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Акцiями Товариства не
володiє.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд
20.12.2017) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Пугач Юрiя Володимировича. Непогашеної судимостi за
злочини, вчиненнi з корисливих мотивiв та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Акцiями Товариства не
володiє.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд
20.12.2017) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Гнатюк Олександра Вiтальовича. Непогашеної судимостi
за злочини, вчиненнi з корисливих мотивiв та злочини у сферi гос-

подарської, службової дiяльностi не має. Акцiями Товариства не
володiє.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд
20.12.2017)
обрано
Членом
Наглядової
ради
Товариства
Константiновського Олександра Михайловича (представник акцiонера
SCHEDRO GROUP LTD (ЩЕДРО ГРУП ЛТД)) строком на 3-и роки.
Iнформацiя про посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв, вiдсутня,
акцiями емiтента не володiє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд
20.12.2017) обрано Членом Наглядової ради Товариства Степаненка Вiталiя Васильовича (представник акцiонера SCHEDRO
GROUP LTD (ЩЕДРО ГРУП ЛТД)) строком на 3-и роки. Iнформацiя
про посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв, вiдсутня,
акцiями емiтента не володiє. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд
20.12.2017) обрано Членом Наглядової ради Товариства Мотiну Ганну
Анатолiвну (представник акцiонера SCHEDRO GROUP LTD (ЩЕДРО
ГРУП ЛТД)) строком на 3-и роки. Iнформацiя про посади, якi обiймав
протягом останнiх 5 рокiв, вiдсутня, акцiями емiтента не володiє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
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- - - -Чабан Юрiй Миколайович
Голова правлiння- -(підпис)- -(ініціали та прізвище керівника)
--М.П.--21.12.2017
----(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Городенкiвський сирзавод»

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 Публiчне акцiонерне товариство
«Городенкiвський сирзавод»
2. Код за ЄДРПОУ 00445720
3. Місцезнаходження 78100, Iвано-Франкiвська область, Городенкiвський
район, м. Городенка, вул. Височана, будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс (03430) 2-12-25 (03430) 2-12-25
5. Електронна поштова адреса v.korolyuk@milkalliance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://milkalliance.com.ua/company/
inform/gorodenkivskij-sirzavod/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 20 грудня 2017 р. (Протокол Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Городенкiвський сирзавод» вiд
20.12.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової Ради
ПАТ «Городенкiвський сирзавод» Вовченка Сергiя Миколайовича (представника акцiонера АТ «Молочний Альянс» код за ЄДРПОУ 34480442) у
зв'язку iз обранням нового складу Наглядової Ради. Особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному капiталi
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 14 квiтня 2017 року.
Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 20 грудня 2017 р. (Протокол
Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 20.12.2017 р.) припинено повноваження Члена
Наглядової Ради ПАТ «Городенкiвський сирзавод» Слободського Iгоря
Станiславовича (представника акцiонера АТ «Молочний Альянс» код за ЄДРПОУ
34480442) у зв'язку iз обранням нового складу Наглядової Ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному
капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 14 квiтня 2017 року.
Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 20 грудня 2017 р. (Протокол
Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 20.12.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової Ради ПАТ «Городенкiвський сирзавод» Шелудька Григорiя Павловича (представника акцiонера АТ «Молочний Альянс» код за ЄДРПОУ
34480442) у зв'язку iз переобранням членiв Наглядової Ради. Особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному капiталi
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 14 квiтня 2017 року.
Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 20 грудня 2017 р. (Протокол
Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 20.12.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової Ради ПАТ «Городенкiвський сирзавод» Деркач Олександра
Вiталiйовича (представника акцiонера АТ «Молочний Альянс» код за ЄДРПОУ
34480442) у зв'язку iз обранням нового складу Наглядової Ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному
капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 14 квiтня 2017 року.
Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 20 грудня 2017 р. (Протокол
Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 20.12.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової Ради ПАТ «Городенкiвський сирзавод» Горовенка Михайло
Олексiйовича (представника акцiонера АТ «Молочний Альянс» код за ЄДРПОУ
34480442) у зв'язку iз переобранням членiв Наглядової Ради. Особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному капiталi
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 14 квiтня 2017 року.
Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 20 грудня 2017 року (Протокол Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Городенкiвський сирзавод» вiд
20.12.2017 р.) обрано на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Городенкiвський
сирзавод» Тарасенко Наталiю Зиновiївну (акцiонер ПАТ «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ
СИРЗАВОД»). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє
744 480 акцiями емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання згiдно законодавства та Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх
п'яти рокiв: з 2011р. по 2013р. – ТВ «БЕСТ ФУД», економiст з бухгалтерського
облiку та аналiзу, 2013 – 2014 – ТОВ «ТД «МОЛОЧНА КРАЇНА», економiст з
бухгалтерського облiку та аналiзу, 2014 – 2016 – ТОВ «ТД «ЗАХIДАГРОIНВЕСТ»,
директор, 2016 по теперiшнiй час - ТОВ «ТК «ФУДСЕРВIС»; економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу.
Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 20 грудня 2017 року (Протокол Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Городенкiвський сирзавод» вiд
20.12.2017 р.) обрано на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Городенкiвський
сирзавод»
Дмитренка
Миколу
Олександровича
(акцiонер
ПАТ «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗАВОД»). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє 744 480 акцiями емiтента. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання згiдно законодавства та Статуту. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2008 р. – на пенсiї.
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Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 20 грудня 2017 року
(Протокол Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Городенкiвський сирзавод»
вiд 20.12.2017 р.) обрано на посаду Члена Наглядової Ради
ПАТ «Городенкiвський сирзавод» Дмитренко Ольгу Iванiвну (акцiонер
ПАТ «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗАВОД»). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє 744 480 акцiями емiтента. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання згiдно законодавства та Статуту. Iншi посади,
якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2009 р. – на пенсiї.
Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 20 грудня 2017 року
(Протокол Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Городенкiвський сирзавод»
вiд 20.12.2017 р.) обрано на посаду Члена Наглядової Ради
ПАТ «Городенкiвський сирзавод» Жиленка Сергiя Олександровича (представник акцiонера ТОВ «СТРУЧА ГОРА» код за ЄДРПОУ 35802226). Особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє акцiями
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який призначено особу: до переобрання згiдно законодавства та
Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з
2011р. по 2013р. – ТОВ «БЕСТ ФУД», вiддiл логiстики, 2013 – 2014 –
ТОВ «ТД «МОЛОЧНА КРАЇНА», вiддiл логiстики, 2014 – 2016 –
ТОВ «ТД «ЗАХIДАГРОIНВЕСТ», вiддiл логiстики, 2016 по теперiшнiй час
ТОВ «ПОЛIССЯ АГРОТРЕЙД», вiддiл логiстики.
Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 20 грудня 2017 року
(Протокол Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Городенкiвський сирзавод»
вiд 20.12.2017 р.) обрано на посаду Члена Наглядової Ради
ПАТ «Городенкiвський сирзавод» Щериля Софiю Олександрiвну (представник акцiонера ТОВ «СТРУЧА ГОРА» код за ЄДРПОУ 35802226). Особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє акцiями
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який призначено особу: до переобрання згiдно законодавства та
Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з
2011р. по 2013р. – ТОВ «БЕСТ ФУД», менеджер з персоналу, 2013 – 2014 –
ТОВ «ТД «МОЛОЧНА КРАЇНА», менеджер з персоналу, 2014 – 2016 –
ТОВ «ТД «ЗАХIДАГРОIНВЕСТ», менеджер з персоналу, 2016 по теперiшнiй
час ТОВ «ПОЛIССЯ АГРОТРЕЙД», менеджер з персоналу.
Рiшення про припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї прийнято 20.12.2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Городенкiвський сирзавод» (Протокол Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Городенкiвський сирзавод» вiд 20.12.2017 р.). Припинення повноваження вiдбулося у зв'язку iз
обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї. Голова Ревiзiйної комiсiї Волощук Iван Петрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) не
володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Голови Ревiзiйної комiсiї
перебував з 15.04.2016р.
Рiшення про припинення повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї прийнято
20.12.2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Городенкiвський сирзавод» (Протокол Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Городенкiвський сирзавод» вiд 20.12.2017 р.). Припинення повноваження вiдбулося у зв'язку iз
обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї. Член Ревiзiйної комiсiї Савелiй
Вiталiй Сергiйович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) не
володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Голови Ревiзiйної комiсiї
перебував з 15.04.2016р.
Рiшення про припинення повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї прийнято
20.12.2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Городенкiвський сирзавод» (Протокол Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Городенкiвський сирзавод» вiд 20.12.2017 р.). Припинення повноваження вiдбулося у зв'язку iз
обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї. Член Ревiзiйної комiсiї Буртова
Надiя Вiкторiвна (згоди на розкриття паспортних даних не надано) не
володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Голови Ревiзiйної комiсiї
перебував з 15.04.2016р.
Рiшення про обрання Члена Ревiзiйної комiсiї Корнєєва Михайла
Анатолiйовича прийнято 20.12.2017р. Загальними зборами акцiонерiв
ПАТ «Городенкiвський сирзавод» (Протокол Загальних Зборiв Акцiонерiв
ПАТ «Городенкiвський сирзавод» вiд 20.12.2017 р.). Призначення посадової
особи вiдбулося у зв'язку з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї. Член
Ревiзiйної комiсiї Корнєєв Михайло Анатолiйович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) не володiє акцiями емiтента, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання згiдно законодавства та Статуту. Iншi посади,
якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: З 2011 по 2012 –
ТОВ «ДIАД», регiональний менеджер, З 2012 по 2014 – ТОВ «IНОТЕРРА»
(Бiлорусь),
керiвник
представництва,
З
2015
по
2016
–
ТОВ «ЗАХIДАГРОIНВЕСТ», менеджер по збуту, З 2016 по теперiшнiй час
– ТОВ «ТК «ФУДСЕРВIС», директор.
Рiшення про обрання Члена Ревiзiйної комiсiї Юнкiна Юрiя Павловича
прийнято 20.12.2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Городенкiвський
сирзавод» (Протокол Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Городенкiвський
сирзавод» вiд 20.12.2017 р.). Призначення посадової особи вiдбулося у

№244, 22 грудня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
зв'язку з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї. Член Ревiзiйної комiсiї
Юнкiн Юрiй Павлович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) не
володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання згiдно
законодавства та Статуту. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: з 2011р. по 2013р. – ТОВ «БЕСТ ФУД», менеджер з продажiв,
2013 – 2014 – ТОВ «ТД «МОЛОЧНА КРАЇНА», менеджер з продажiв, 2014 –
2016 – ТОВ «ТД «ЗАХIДАГРОIНВЕСТ», менеджер з продажiв, 2016 по
теперiшнiй час ТОВ «ПОЛIССЯ АГРОТРЕЙД», менеджер з продажiв.
Рiшення про обрання Члена Ревiзiйної комiсiї Притули Григорiя Iвановича
прийнято 20.12.2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Городенкiвський
сирзавод» (Протокол Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Городенкiвський
сирзавод» вiд 20.12.2017 р.). Призначення посадової особи вiдбулося у

зв'язку з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї. Член Ревiзiйної комiсiї
Притула Григорiй Iванович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання
згiдно законодавства та Статуту. Iншi посади, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв: перебував на пенсiї.
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 Ергешова Анжелiка
Михайлiвна
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 20.12.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

вить 375 000 000,00 грн.
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 1 515 159 000,00 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 24,74988%.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не
передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені.
5. Предмет правочину: поставка металопродукції.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить 375 000 000,00 грн.
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 1 515 159 000,00 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 24,74988%.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не
передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені.
6. Предмет правочину: поставка металопродукції.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить 375 000 000,00 грн.
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 1 515 159 000,00 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 24,74988%
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не
передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені.
7. Предмет правочину: поставка металопродукції.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить 375 000 000,00 грн.
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 1 515 159 000,00 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 24,74988%.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не
передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені.
8. Предмет правочину: поставка металопродукції.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить 375 000 000,00 грн.
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 1 515 159 000,00 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 24,74988%.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не
передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Генеральний директор Собчука В.В. підпис, м. п. 21.12.2017 р.

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне
товариство «Українська гірничо-металургійна
компанія»

1.2. Код за ЄДРПОУ 25412086
1.3. Місцезнаходження 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 1
1.4. Міжміський код, телефон та факс 044 206-72-53, 206-72-53
1.5. Електронна поштова адреса t.muzyka@ugmk.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://www.ugmk.ua/
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про надання згоди на вчинення
значних правочинів.
II. Текст повідомлення
21.12.2017 р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства
«Українська гірничо-металургійна компанія» (далі – Товариство) прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:
1. Предмет правочину: поставка металопродукції.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить 375 000 000,00 грн.
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 1 515 159 000,00 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 24,74988%.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не
передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені.
2. Предмет правочину: поставка металопродукції.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить 375 000 000,00 грн.
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить -1 515 159 000,00 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 24,74988%.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не
передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені.
3. Предмет правочину: поставка металопродукції.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить 375 000 000,00 грн.
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 1 515 159 000,00 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 24,74988%.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не
передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені.
4. Предмет правочину: поставка металопродукції.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, стано-

Публічне акціонерне товариство «Чорноморський суднобудівний завод» відповідно до

ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» від 08.12.2017 р., оформлене протоколом № 2/2017 та рішення комітету кредиторів від 08.12.2017 р. оформлене протоколом № 14 про виділ
з Публічного акціонерного товариства «Чорноморський суднобудівний завод» нової юридичної особи без припинення Публічного акціонерного товариства «Чорноморський суднобудівний завод», які були прийнятті з метою виконання заходів плану санації, схваленого протоколом комітету
кредиторів від 24.01.2017 р. та затвердженого ухвалою господарського
суду Миколаївської області від 04 квітня 2017 року у справі № 915/86/14.

Повідомлення про втрату документа

ПрАТ ВКК «ЕТАЛОН»

( ідентифікаційний код 32115051)
Комісія з припинення діяльності ПрАТ ВКК «Еталон» повідомляє про
втрату свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН» від 24.11.2011року, реєстраційний №95/13/1/11, дата видачі
25.06.2013 року, виданого Західним територіальним управлінням
НКЦПФР.
Голова комісії з припинення
діяльності

Макар О. Є.
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№244, 22 грудня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
«Львiвський жиркомбiнат»
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-Публiчне акцiонерне товариство «Львiвський жиркомбiнат»
2. Код за ЄДРПОУ-00333598
3. Місцезнаходження-79015, Львiв, Городоцька 132
4. Міжміський код, телефон та факс-032-2440200 032-2419042
5. Електронна поштова адреса-lgk@lgk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації-lgk.com.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд
20.12.2017) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв у ходi його поточної господарської дiяльностi , якi можуть вчинятись Товариством протягом не
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме:
правочинiв по вiдчуженню Товариством виробленої ним продукцiї,
виконанню Товариством робiт i наданню ним послуг третiм особам –
граничною сукупною вартiстю правочинiв 1 000 000 000,00 гривень
(один мiльярд гривень 00 копiйок);
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд
20.12.2017) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв у ходi його поточної господарської дiяльностi, якi можуть вчинятись Товариством протягом не
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме:
правочинiв по розпорядженню основними засобами Товариства,
що вiдносяться до об’єктiв нерухомого майна (передача в користування третiх осiб), по придбанню Товариством об’єктiв нерухомого майна, – граничною сукупною вартiстю правочинiв 100 000 000,00 грн.
(сто мiльйонiв гривень)
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд
20.12.2017) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв у ходi його поточної господарської дiяльностi, якi можуть вчинятись Товариством протягом не
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме:
правочинiв по розпорядженню основними засобами Товариства,
що не вiдносяться до об’єктiв нерухомого майна (передача в користування третiх осiб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – граничною сукупною вартiстю правочинiв
100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень)
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд
20.12.2017) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв у ходi його поточної господарської дiяльностi, якi можуть вчинятись Товариством протягом не
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме:
правочинiв по придбанню та вiдчуженню Товариством оборотних
засобiв, включаючи сировину, паливо, матерiали, енергоресурси та
iншого майна (в тому числi цiнних паперiв) – граничною сукупною
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вартiстю правочинiв 500 000 000,00 гривень (п’ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок) гривень
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд
20.12.2017) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв у ходi його поточної господарської дiяльностi, якi можуть вчинятись Товариством протягом не
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме:
правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових
коштiв (договори позики, кредитнi договори), – граничною сукупною
вартiстю правочинiв 100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень)
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд
20.12.2017) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв у ходi його поточної господарської дiяльностi, якi можуть вчинятись Товариством протягом не
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або пос
луг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме:
правочинiв по забезпеченню виконання Товариством чи iншими
особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – граничною сукупною вартiстю правочинiв
100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень)
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд
20.12.2017) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв у ходi його поточної господарської дiяльностi, якi можуть вчинятись Товариством протягом не
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме:
правочинiв по передачi Товариством третiм особам своїх прав i
обов’язкiв по укладених договорах (договори про переведення боргу, про вiдступлення права вимоги), – граничною сукупною вартiстю
правочинiв 100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень)
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд
20.12.2017) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв у ходi його поточної господарської дiяльностi, якi можуть вчинятись Товариством протягом не
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме:
правочинiв, направлених на придбання робiт та/чи послуг, виконавцями яких є третi особи — граничною сукупною вартiстю
правочинiв 100 000 000,00 гривень (сто мiльйонiв гривень
00 копiйок)
Згiдно фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк активи
пiдприємства становлять 308121 тис.грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 22601174 шт., кiлькiсть акцiй, що зареєстрованi для участi
у загальних зборах 22 585 792 шт., кiлькiсть акцiй, якi зареєструвались для участi у зборах, але не враховуються при визначеннi кворуму складає 21 шт, кiлькiсть акцiй, якi враховуються при визначеннi
кворуму складає 22 585 771 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення- 22 585 771 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади- - - -Чабан Юрiй Миколайович
Голова правлiння- -(підпис)- -(ініціали та прізвище керівника)
--М.П.--21.12.2017
----(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»; 2. Код за ЄДРПОУ: 05489193;
3. Місцезнаходження: 08628 с. Безп'ятне вул. Васильківська, буд. 76;
4. Міжміський код, телефон та факс: (095) 813-00-62 (095) 813-00-62;
5. Електронна поштова адреса: vassilhim@mbk.biz.ua; 6. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: vassilhim.mbk.biz.ua; 7. Вид особливої інформації відповідного
до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
1. Фізична особа Шаран Алла Петрiвна (паспорт: серія д/н номер д/н
виданий 01.01.1970 р. д/н), яка займала посаду Голови Наглядової ради
Товариства звільнена згідно рішення Загальних Зборів акціонерів (Протокол № 1/2017 від 15.12.2017 р.) в зв'язку з закінченням терміну повноважень та зміною типу Товариства з публічного на приватне. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 51.10601 %.
Перебувала на посаді з 08.04.2011 р. по 15.12.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала
згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України.
2. Фізична особа Можаровська Світлана Володимирівна (паспорт: серія
д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), яка займала посаду Члена Наглядової ради Товариства звільнена згідно рішення Загальних Зборів акціонерів (Протокол № 1/2017 від 15.12.2017 р.) в зв'язку з закінченням терміну повноважень та зміною типу Товариства з публічного на приватне.
Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Перебувала на посаді з 08.04.2011 р. по 15.12.2017 р. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на
статтю 32 Конституції України.
3. Фізична особа Гордієнко Олена Миколаївна (паспорт: серія д/н номер
д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), яка займала посаду Члена Наглядової ради
Товариства звільнена згідно рішення Загальних Зборів акціонерів (Протокол № 1/2017 від 15.12.2017 р.) в зв'язку з закінченням терміну повноважень та зміною типу Товариства з публічного на приватне. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Перебувала
на посаді з 08.04.2011 р. по 15.12.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України.
4. Фізична особа Івашкевич Лариса Петрівна (паспорт: серія д/н номер
д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), яка займала посаду Голови Ревізійної комісії Товариства звільнена згідно рішення Загальних Зборів акціонерів (Протокол № 1/2017 від 15.12.2017 р.) в зв'язку з закінченням терміну повноважень та зміною типу Товариства з публічного на приватне. Часткою в
статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Перебувала на посаді з 08.04.2011 р. по 15.12.2017 р. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на
розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32
Конституції України.
5. Фізична особа Тубол Олександр Миколайович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), який займав посаду Члена Ревізійної
комісії Товариства звільнений згідно рішення Загальних Зборів акціонерів
(Протокол № 1/2017 від 15.12.2017 р.) в зв'язку з закінченням терміну повноважень та зміною типу Товариства з публічного на приватне. Часткою в
статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Перебував на посаді з 08.04.2011 р. по 15.12.2017 р. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на
розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32
Конституції України.
6. Фізична особа Литвиненко Олена Петрівна (паспорт: серія д/н номер
д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), яка займала посаду Члена Ревізійної комісії
Товариства звільнена згідно рішення Загальних Зборів акціонерів (Протокол № 1/2017 від 15.12.2017 р.) в зв'язку з закінченням терміну повноважень та зміною типу Товариства з публічного на приватне. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Перебувала
на посаді з 08.04.2011 р. по 15.12.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України.
7. Фізична особа Джяутов Валерій Вінцентасович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), який займав посаду Голови Правління
Товариства звільнений згідно рішення Загальних Зборів акціонерів (Про-

токол № 1/2017 від 15.12.2017 р.) в зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне та затвердженням нової редакції Статуту Товариства.
Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Перебував на посаді з 10.08.2016 р. по 15.12.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на
статтю 32 Конституції України.
8. Фізична особа Шаран Сергій Вікторович (паспорт: серія д/н номер д/н
виданий 01.01.1970 р. д/н), який займав посаду Заступника Голови Правління – Члена Правління Товариства звільнений згідно рішення Загальних
Зборів акціонерів (Протокол № 1/2017 від 15.12.2017 р.) в зв'язку зі зміною
типу Товариства з публічного на приватне та затвердженням нової редакції
Статуту Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій
емітента) не володіє. Перебував на посаді з 26.08.2016 р. по 15.12.2017 р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України.
9. Фізична особа Жуков Андрій Вікторович (паспорт: серія д/н номер д/н
виданий 01.01.1970 р. д/н), який займав посаду Члена Правління Товариства звільнений згідно рішення Загальних Зборів акціонерів (Протокол
№ 1/2017 від 15.12.2017 р.) в зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного
на приватне та затвердженням нової редакції Статуту Товариства. Часткою
в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Перебував на посаді з 26.08.2016 р. по 15.12.2017 р. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на
розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32
Конституції України.
10. Фізична особа Шаран Алла Петрівна (паспорт: серія д/н номер д/н
виданий 01.01.1970 р. д/н), обрана на посаду Члена Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – 3 (три) роки. Є акціонером Товариства, що
володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у
розмірі 51.10601 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
ПАТ «ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ», Голова Наглядової ради. Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів (Протокол
№ 1/2017 від 15.12.2017 р.) в зв'язку з необхідністю обрання нового персонального складу Наглядової ради Товариства обумовлену зміною типу Товариства з публічного на приватне та затвердженням нової редакції Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних
(паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України. На засіданні Наглядової Ради Товариства, яке відбулося 15 грудня 2017 року
(Протокол № б/н від 15.12.2017 р.) фізичну особу Шаран Аллу Петрівну
(паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н) обрано Головою
Наглядової Ради Товариства.
11. Фізична особа Проценко Василь Іванович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), обраний на посаду Члена Наглядової
ради Товариства. Термін повноважень – 3 (три) роки. Є акціонером Товариства, що володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій
емітента) у розмірі 0.3096 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: Пенсіонер; ПАТ «ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ», Охоронець. Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів
(Протокол № 1/2017 від 15.12.2017 р.) в зв'язку з необхідністю обрання
нового персонального складу Наглядової ради Товариства обумовлену
зміною типу Товариства з публічного на приватне та затвердженням нової
редакції Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України.
12. Фізична особа Шепітко Людмила Володимирівна (паспорт: серія
д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), обрана на посаду Члена Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – 3 (три) роки. Є представником акціонера – фізичної особи Шаран Алли Петрівни (паспорт: серія д/н
номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), яка володіє часткою в статутному
капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 51.1060 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Інші посади,
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Тимчасово не працювала. Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів (Протокол № 1/2017 від 15.12.2017 р.) в зв'язку з необхідністю обрання нового
персонального складу Наглядової ради Товариства обумовлену зміною
типу Товариства з публічного на приватне та затвердженням нової редакції Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття
персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції
України.
13. Фізична особа Шаран Сергій Вікторович (паспорт: серія д/н номер
д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), обраний на посаду Ревізора Товариства.
Термін повноважень – 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом
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акцій емітента) не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», Консультант по роботі з клієнтами сервісу; ПАТ «ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ», Заступник Голови Правління – Член Правління. Рішення про
обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів (Протокол № 1/2017 від
15.12.2017 р.) в зв'язку з необхідністю обрання Ревізора Товариства обумовлену зміною типу Товариства з публічного на приватне та затвердженням нової редакції Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на
розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32
Конституції України.
14. Фізична особа Джяутов Валерій Вінцентасович (паспорт: серія д/н
номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), обраний на посаду Генерального директора Товариства. Термін повноважень – 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «КОМПАНІЯ РІКОН», Директор;
ПАТ «ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ», Голова Правління. Рішення про
обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів (Протокол № 1/2017 від
15.12.2017 р.) в зв'язку з необхідністю обрання Генерального директора Товариства обумовлену зміною типу Товариства з публічного на приватне та
затвердженням нової редакції Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на
статтю 32 Конституції України.
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
Джяутов Валерій Вінцентасович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
18.12.2017 р.
(дата)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»; 2. Код за ЄДРПОУ: 05489193;
3. Місцезнаходження: 08628 с. Безп'ятне вул. Васильківська, буд. 76; 4. Міжміський код, телефон та факс: (095) 813-00-62 (095) 813-00-62; 5. Електрон
на поштова адреса: vassilhim@mbk.biz.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
vassilhim.mbk.biz.ua; 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
II. Текст повідомлення
1). Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол № 1/2017 від
15.12.2017 р.), що відбулися 15 грудня 2017 року прийнято рішення про
надання згоди на вчинення (затвердження, схвалення) значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів,
становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними
останньої річної фінансової звітності) iз заінтересованістю (у розумiннi
статті 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»), укладених від імені та в інтересах Товариства за період 01.11.2016 – 31.12.2017 рр. Сума
коштів, що є предметом правочинів, визначена відповідно до законодавства на дату прийняття рішення – 600 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 73 тис. грн.
Спiввiдношення суми коштів, що є предметом правочинів, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот
ках) – 821,91781 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцій Товариства –
330 153 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що були зареєстровані
для участі у Загальних Зборах акціонерів Товариства – 330 153 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» прийняття рішення – 330 153 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували «ПРОТИ» прийняття рішення – 0 штук (голосів). Предмет
правочинів: Надана згода на вчинення (затвердження, схвалення) значних
правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних
правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за
даними останньої річної фінансової звітності) iз заінтересованістю, укладених від імені та в інтересах Товариства за період 01.11.2016 – 31.12.2017
рр., а саме – договорів про надання Товариству поворотної фінансової
допомоги для поповнення обігових коштів № 1 від 01.11.2016 р. на суму
60 000,00 грн., № 2 від 27.01.2017 р. на суму 60 000,00 грн., № 3 від
21.02.2017 р. на суму 50 000,00 грн., № 4 від 28.02.2017 р. на суму
40 000,00 грн., № 5 від 03.03.2017 р. на суму 68 000,00 грн., № 6 від
06.03.2017 р. на суму 140 000,00 грн., № 7 від 05.10.2017 р. на суму
182 000,00 грн. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні Товариством значних правочинів – Шаран Алла Петрівна
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(паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н). Ознака заінтересованості: стороною правочинів є фізична особа – акціонер, яка володіє
51.1060 % статутного капіталу Товариства. Інші істотні умови значних правочинів iз заінтересованістю (у розумiннi статті 71 Закону України «Про
акцiонернi товариства») відсутні. Особа, заінтересована у вчиненні Товариством значних правочинів, не надала згоди на розкриття персональних
(паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України.
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
Джяутов Валерій Вінцентасович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
18.12.2017 р.
(дата)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»; 2. Код за ЄДРПОУ: 05489193;
3. Місцезнаходження: 08628 с. Безп'ятне вул. Васильківська, буд. 76; 4. Міжміський код, телефон та факс: (095) 813-00-62 (095) 813-00-62; 5. Електрон
на поштова адреса: vassilhim@mbk.biz.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
vassilhim.mbk.biz.ua; 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
II. Текст повідомлення
1). Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол № 1/2017 від
15.12.2017 р.), що відбулися 15 грудня 2017 року прийнято рішення про
попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів
протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення.
Вiдомостi щодо правочинів iз зазначенням, зокрема, характеру правочинів: Надана попередня згода на вчинення Товариством значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних
правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за
даними останньої річної фінансової звітності), які можуть вчинятися Товариством в процесі його поточної фінансово-господарської діяльності протягом 1 (одного) року, починаючи з 15.12.2017 р., у тому числі (але не виключно): укладення (нових або пролонгацію діючих) кредитних договорів,
договорів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого
майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших
осіб (майнове поручительство), договорів щодо придбання або створення,
поліпшення (модернізація, реконструкція) основних засобів та інших необоротних активів Товариства, договорів про передачу в оренду, лізинг та/
або інші способи користування або управлiння інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів, договорів позики (отримання або надання поворотної фінансової допомоги), договорів про отримання безповоротної фінансової допомоги, договорів купiвлi-продажу
товарів або послуг, договорів про придбання або відчуження нерухомого
майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок, договорів
страхування майна, договорів про отримання в користування та/або
управлiння будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або будьяких необоротних активів, що належать іншим суб'єктам господарювання
незалежно від форми власності. Гранична сукупна вартість правочинів –
600 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 73 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках) – 821,91781 %. Загальна кiлькiсть
голосуючих акцій Товариства – 330 153 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у Загальних Зборах акціонерів
Товариства – 330 153 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» прийняття рішення – 330 153 штук (голосів). Кiлькiсть
голосуючих акцій, що проголосували «ПРОТИ» прийняття рішення –
0 штук (голосів).
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
Джяутов Валерій Вінцентасович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
18.12.2017 р.
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.ukrpack.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://cib.com.ua/ru/about/finance/
regulyarnaya-informatsiya
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
20 грудня 2017 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» (Протокол № 20/12-1 від
20.12.2017 р.) прийнято рішення щодо зміни складу посадових осіб, а
саме:
Припинити повноваження Члена Правління АТ «КІБ» Петрунька Віталія Вікторовича (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала) та вивести його зі складу Правління АТ «КІБ» 20.12.2017
року на підставі його заяви.
Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді
Члена Правління Банку 2 роки.
На посаду замість Члена Правління АТ «КІБ» Петрунька В.В., повноваження якого припинено, 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. Голова Правління
Кізяк Р.М.
21.12.2017
ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ
про можливість реалізації переважного права на придбання акцій
додаткової емісії
Шановні акціонери

ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ»

Приватне акціонерне товариство «ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ», код за
ЄДРПОУ 00292540, місцезнаходження: 90450, Закарпатська область, Хустський район, село Сокирниця, вул. Свободи, 20 (надалі - Товариство) повідомляє, що позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які
відбулись 18.12.2017 р., прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з 1 904 400,00 грн.
(один мільйон дев’ятсот чотири тисячі чотириста гривень 00 копійок) до
5 904 400,00 грн. (П’ять мільйонів дев’ятсот чотири тисячі чотириста гривень 00 копійок) шляхом розміщення 16 000 000 (Шістнадцять мільйонів)
штук простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості 0,25 грн.
(Двадцять п’ять копійок) за одну акцію, на загальну суму 4 000 000,00 грн.
(Чотири мільйони гривень 00 копійок).
Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом приватного розміщення акцій.
Ринкова вартість акцій становить 0,44 грн. (Сорок чотири копійки) за
одну акцію.
Ціна розміщення акцій 0,44 грн. (Сорок чотири копійки) за одну акцію,
що є вищою за номінальну вартість - 0,25 грн. (Двадцять п’ять копійок) та
дорівнює ринковій вартості – 0,44 грн. (Сорок чотири копійки).
Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право
придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного
розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих
акцій у загальній кількості простих акцій Товариства станом на
18.12.2017 р..
Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, акціонери Товариства в строк з 05.02.2018 по 23.02.2018 включно, повинні
подати на ім’я Виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства,
письмову заяву, яка складена українською мовою, про придбання акцій
у кількості, що не перевищує кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право за ринковою вартістю 0,44 грн. (сорок чотири копійки) за одну акцію, засвідчена підписом керівника або уповноваженої особи заявника – юридичної особи, скріпленим печаткою

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
Приватне акцiонерне
емітента
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство
"БIЛОКУРАКИНСЬКИЙ"

00847363
93322, село Попiвка Бiлокуракинського
району Луганської областi,
06462 9 46 39 06462 9 46 39

4. Міжміський код, телефон
та факс
5. Електронна поштова
bilokurakynskyy@hostup.org.ua
адреса
6. Адреса сторінки в мережі bilokurakynskyy.pat.ua
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного
товариства

II. Текст повідомлення
15 грудня 2017 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв
прийнято рiшення про змiну типу та назви Товариства з Вiдкритого
акцiонерного товариства «БIЛОКУРАКИНСЬКИЙ» на Приватне акцiонерне
товариство «БIЛОКУРАКИНСЬКИЙ». 20 грудня 2017 року вiдбулась державна реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що
мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичнихосiбпiдприємцiв та громадських формувань.
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
Свинаренко Олександр Григорович
Директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.

заявника – юридичної особи, в якій зазначається повне найменування,
код ЄДРПОУ, місцезнаходження, банківські та інші реквізити юридичних осіб, контактний телефон, кількість акцій що ним придбаваються,
дату складення заяви. Заявник – фізична особа вказує в заяві
прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків,
паспортні дані, банківські реквізити, контактний телефон, місце
проживання, кількість акцій, що ним придбаваються, дату складення
заяви.
У разі подання заяви уповноваженою особою акціонера, до заяви додається обов’язково оригінал або нотаріально засвідчена копія довіреності, що підтверджує повноваження такого представника.
Заяви на придбання акцій подаються особисто заявником, уповноваженою ним особою за дорученням на адресу: 90450, Закарпатська область,
Хустський район, с. Сокирниця, вул. Свободи, 20, кабінет головного бухгалтера.
Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, повинні в строк з 05.02.2018 по 23.02.2018 включно, сплатити
грошовими коштами повну вартість акцій за ринковою вартістю акцій, на
придбання яких вони подали заяву.
Оплата за акції здійснюється грошовими коштами в національній валюті – гривні.
Грошові кошти в національній валюті - гривні, перераховуються на наступний рахунок Товариства:
Філія ПАТ «Укрексімбанк» в м. Івано-Франківську, р/р №26008000005286,
МФО 322313.
Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше
останнього робочого (операційного) дня, що передує дню початку укладення договорів із першими власниками.
Акціонеру, який реалізував своє переважне право на придбання акцій,
Виконуючий обов’язки Голови Правління Товариства видає письмове
зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих
днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше
останнього робочого (операційного) дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. Письмове зобов’язання Товариства про продаж відповідної кількості
акцій може бути видано акціонеру за місцезнаходженням Товариства або
надіслано поштою (за проханням акціонера) в межах вищезазначеного
строку.
В.о. Голови Правління В.М.Магаль

11

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№244, 22 грудня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
“Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство”
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменуван- Приватне акцiонерне товариство "Носiвське
ня емітента
хлiбоприймальне пiдприємство"
2. Код за ЄДРПОУ
00957838
3. Місцезнаходження 17100, м. Носiвка, вул. Київська, 9
4. Міжміський код,
097 7832448 (04642) 21473
телефон та факс
5. Електронна
nos_khp@emitent.org.ua
поштова адреса
6. Адреса сторінки в
nos_khp.emitent.org.ua
мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої
Відомості про зміну власників акцій, яким
інформації
належить: 10 і більше відсотків простих акцій
акціонерного товариства (крім публічного
акціонерного товариства); 5 і більше відсотків
простих акцій публічного акціонерного товариства
II. Текст повідомлення
19.12.2017 ПрАТ «Носiвське ХПП», код за ЄДРПОУ 00957838 (далi –
Товариства) отримало вiд ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПО
ВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДIУМ
КАПIТАЛ», код за ЄДРПОУ 39134704, що дiє вiд власного iменi, в
iнтересах та за рахунок активiв ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО
ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО IНВЕСТИЦIЙНОГО ФОНДУ «АПТ IНВЕСТ»,
реєстрацiйний код за ЄДРIСI 23300490, мiсцезнаходження: 03038,
м. Київ вул. Миколи Грiнченка,будинок 4, повiдомлення про набуття
права власностi на значний контрольний та домiнуючий контрольний
пакет акцiй Товариства. Згiдно з зазначеним повiдомленням вiдбулася
змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих
акцiй Товариства, у зв'язку з чим пакет власника акцiй, що належить
ЗНВПIФ «АПТ IНВЕСТ» збiльшився та становить 10 i бiльше вiдсоткiв
голосуючих акцiйТовариства. Розмiр частки, що належить ЗНВПIФ «АПТ
IНВЕСТ» в загальнiй кiлькостi акцiй:
- до змiн становив 29,1877 %;
- пiсля змiн становить 98,4153 %
Розмiр частки, що належить ЗНВПIФ «АПТ IНВЕСТ» в загальнiй кiлькостi
голосуючих акцiй Товариства до змiн i пiсля змiни розмiру пакета акцiй Товариству не вiдомий.
19.12.2017 ПрАТ «Носiвське ХПП», код за ЄДРПОУ 00957838 (далi –
Товариства) отримало вiд ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПО
ВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДIУМ
КАПIТАЛ», код за ЄДРПОУ 39134704, що дiє вiд власного iменi, в iнтересах
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(Відомості про зміну типу акціонерного товариства)

ПрАТ «Київський меблевий комбiнат».

Код за ЄДРПОУ 05516151
1. Місцезнаходження
04080, Київ, Кирилiвська, 82
2. Міжміський код, телефон
(044) 462-52-13; 462-53-17
та факс
3. Електронна поштова
admin.kmk@ukr.net
адреса

та за рахунок активiв ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО IНВЕСТИЦIЙНОГО ФОНДУ «АПТ IНВЕСТ», реєстрацiйний
код за ЄДРIСI 23300490, мiсцезнаходження: 03038, м. Київ вул. Миколи
Грiнченка,будинок 4, повiдомлення про набуття права власностi на значний контрольний та домiнуючий контрольний пакет акцiй Товариства.
Згiдно з зазначеним повiдомленням вiдбулася змiна власникiв акцiй, яким
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим
пакет власника акцiй, що належав фiзичнiй особi (Погребицький Юрiй Васильович, Україна) зменшився та становить менше 10 вiдсоткiв голосуючих
акцiй Товариства. Розмiр частки, що належить фiзичнiй особi в загальнiй
кiлькостi акцiй:
- до змiн становив 25,858660 %;
- пiсля змiн становить 0 %
Розмiр частки, що належав фiзичнiй особi в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства до змiн i пiсля змiни розмiру пакета акцiй Товариству
не вiдомий.
19.12.2017 ПрАТ «Носiвське ХПП», код за ЄДРПОУ 00957838 (далi –
Товариства) отримало вiд ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПО
ВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДIУМ
КАПIТАЛ», код за ЄДРПОУ 39134704, що дiє вiд власного iменi, в iнтересах
та за рахунок активiв ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО IНВЕСТИЦIЙНОГО ФОНДУ «АПТ IНВЕСТ»,
реєстрацiйний код за ЄДРIСI 23300490, мiсцезнаходження: 03038, м. Київ
вул. Миколи Грiнченка,будинок 4, повiдомлення про набуття права
власностi на значний контрольний та домiнуючий контрольний пакет акцiй
Товариства. Згiдно з зазначеним повiдомленням вiдбулася змiна власникiв
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства,
у зв'язку з чим пакет власника акцiй, що належав фiзичнiй особi (Гуць
Юрiй Петрович, Україна) зменшився та становить менше 10 вiдсоткiв
голосуючих акцiй Товариства. Розмiр частки, що належить фiзичнiй особi
в загальнiй кiлькостi акцiй:
- до змiн становив 43.368937 %;
- пiсля змiн становить 0 %
Розмiр частки, що належав фiзичнiй особi в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства до змiн i пiсля змiни розмiру пакета акцiй Товариству
не вiдомий.
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
Федорина Олександр Миколайович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
19.12.2017
(дата)

4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка http://emitent.tetra-studio.com.
додатково використовується емітентом
ua/kmk
для розкриття інформації
Текст повідомлення
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.12.2017 р.
прийнято рiшення про змiну типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Київський меблевий комбiнат» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Київський меблевий комбiнат» . Дата
внесення змiн до ЄДР юридичних осiб 20.12.2017 р.

ПРИВАТНЕ акцiонерне товариство
«І С К Р А»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості
1.Загальні відомості: 1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ акцiонерне товариство «І С К Р А». 2.Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента: 14005946. 3.Місцезнаходження емітента: 42312,
Сумська область, Сумський р-н, с.Басiвка, вул.Тесленко, буд.6-А.
4.Міжміський код, телефон та факс емітента: 0542-692-680, 0542-692687. 5.Електронна поштова адреса емітента: iskra@comreg.com.ua.
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://14005946.smida.gov.ua/.
7.Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства
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2. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 15.12.2017 р. (Протокол від 15.12.2017 р.) прийнято рішення
про зміну типу акціонерного товариства. Дата державної реєстрації
відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в
ЄДР: 21.12.2017 р. Повне найменування акціонерного товариства до
зміни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «І С К Р А». Повне най
менування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « І С К Р А».
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 Лубенець Олексій Васильович.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Українська фінансова група»

4. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «УФГ» шляхом його затвердження у новій редакції.
5. Про внесення змін до «Положення про вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість», затвердженого рішенням Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «УФГ» від 19.04.2016.
Від дати повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПрАТ «УФГ» (м. Київ, вул. Саксаганського, 77,
ПрАТ «УФГ», к. 107), у робочі дні, з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00
до 14-00).
У день проведення Загальних зборів 25 січня 2018 року – акціонери
ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у місці проведення Загальних зборів, вказаному у цьому повідомленні.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів
ПрАТ «УФГ» з вказаними документами є Яремчук Лариса Петрівна. Контактний телефон: (44) 278 64 81.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://
ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=295.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО НАМІР ПРИДБАТИ ЗНАЧНИЙ
ПАКЕТ АКЦІЙ
Відповідно до статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що

- емітент: Публічне акціонерне товариство «Електровимірювач» (код
ЄДРПОУ - 00226098);
- форма акцій: бездокументарна;
- кількість акцій: 10 401 028 штуки, що складає 39,39298% Статутного
капіталу Публічного акціонерного товариства «Електровимірювач»:
Климець Павло Анатолійович на дату цього повідомлення прямо чи
опосередковано не володіє акціями Публічного акціонерного товариства
«Електровимірювач»
18 грудня 2017р.

(місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського,77;
ідентифікаційний код 14285934), далі – ПрАТ «УФГ» або Товариство,
повідомляє про те, що 25 січня 2018 року відбудуться позачергові
Загальні збори акціонерів ПрАТ «УФГ» (далі – Загальні збори).
Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Саксаганського, 77
(ПрАТ «УФГ», к. 107).
Початок роботи Загальних зборів: 15-00.
Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться 25 січня 2018 року
з 14-30 до 14-50 за місцем проведення Загальних зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складається станом на 24 годину 00 хвилин 19 січня 2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФГ»:
1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФГ» та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «УФГ».
3. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФГ».

Климець Павло Анатолійович- фізична особа, має
намір прямо придбати наступні акції Публічного акціонерного товариства
«Електровимірювач»:
- вид цінних паперів: прості іменні акції;

Публiчне акцiонерне товариство “Хiмтекстильмаш”
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
Публiчне акцiонерне товариство
"Хiмтекстильмаш"
2. Код за ЄДРПОУ
14314311
3. Місцезнаходження
14001, м.Чернiгiв, I.Мазепи
(Щорса)110
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 67-20-34 (0462) 67-20-34
5. Електронна поштова адреса
chimtextilmash@ gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі
htt://chimtextilmash.at.ua/index/
Інтернет, яка додатково використо- kvartalnaja_otchjotnost/0-4/
вується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Згiдно Наказу РВФДМУ №735 припинено повноваження Радченк Олександра Олексiйовича, як голови правлiння ПАТ «Хiмтекстильмаш», з
21 грудня 2017 року на пiдставi передбаченiй в ч.6 п.6.2. контракту, i
вiдповiдностi до ст.38КЗпП.

Радченко Олександр Олексiйович займав посаду Голови правлiння з
лютого 2015 року.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не мав.
Акцiями Товариства не володiє.
Посадова особа вiдмовилась вiд оприлюднення своїх паспортних даних.
Наказом РВФДМУ №735 виконання обов'язкiв голови правлiння покласти на Болтян Оксану Iванiвну.
Болтян О.I. має вишу економiчну освiту. Працювала на посадi заступника директора з економiки та фiнансiв ПАТ НВП «Бiльшовик» м.Київ в 2014
роцi. Була прийнята на посаду першого заступника голови правлiння
ПАТ»Хiмтекстильмаш» з 15.09.2017 року.
Акцiями Товариства не володiє. Судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має. Посадова особа вiдмовилась вiд оприлюднення своїх паспортних даних.
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
Болтян О.I.
Виконуюча обов’язки
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
голови правлiння
М.П.
21.12.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ акціонерне товариство
«КРІСТАЛІСТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «КРІСТАЛІСТ»; 1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00222373;
1.3. Місцезнаходження –36023, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Героїв
АТО, 71-А; 1.4. Міжміський код, телефон та факс – (0532)516811/ 516895;
1.5. Електронна поштова адреса - kristalist@ukr.net; 1.6. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації – http://diamond.poltava.ua; 1.7. Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
На підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «КРІСТАЛІСТ» (Протокол
№ 7 від 21.12.2017 року) відбулися наступні зміни в персональному складі
посадових осіб:
Звільнено Шматка Олексія Леонідовича з посади директора
ПрАТ «КРІСТАЛІСТ», за згодою сторін. Перебував на посаді з 13.01.2017р.

по 26.12.2017р.. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі
9,84%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних.
Призначено Дорошенка Віталія Віталійовича на посаду директора
ПрАТ «КРІСТАЛІСТ», строком на один рік з 27.12.2017р. по 26.12.2018 р.
включно. Протягом останніх п’яти років посадова особа обіймала наступні
посади: Директор ТОВ «Арсенал Груп». Володіє часткою в Статутному капіталі емітента в розмірі 37,53%. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.
III. Підпис
3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
3.2.Директор ПрАТ «КРІСТАЛІСТ»
О.Л.Шматко 21.12.2017р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Вiдкрите акцiонерне товариство
“БIЛОКУРАКИНСЬКИЙ”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне
товариство
"БIЛОКУРАКИНСЬКИЙ"
2. Код за ЄДРПОУ
00847363
3. Місцезнаходження
92233, село Попiвка
Бiлокуракинського району
Луганської областi,
4. Міжміський код, телефон та факс
06462 9 46 39 06462 9 46 39
5. Електронна поштова адреса
bilokurakynskyy@hostup.org.
ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
bilokurakynskyy.pat.ua
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол
№15 вiд 15 грудня 2017 року) припиненi повноваження члена Правлiння
Бобрової Ольги Володимирiвни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка володiє 29467 шт. акцiй простих iменних, що складає
0,45172 % статутного капiталу емiтента. Перебувала на посадi з 23.04.2008
року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiвакцiонерiв (протокол
№ 15 вiд 15 грудня 2017 року) припиненi повноваження члена
ПравлiнняКривулi Оксани Миколаївни (особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних), яка володiє 9047 шт. акцiй простих iменних, що складає
0,13868 % статутного капiталу емiтента. Перебувала на посадi з 23.04.2008
року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiвакцiонерiв (протокол №15
вiд 15 грудня 2017 року) припиненi повноваження члена Правлiння Свинаренко Любовi Миколаївни (особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних), акцiями емiтента не володiє. Перебувала на посадi з 23.04.2008
року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 15
вiд 15 грудня 2017 року) припиненi повноваження Голови Ревiзiйноїкомiсiї
Гончаренко СвiтланиГригорiвни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка володiє 14291 шт. акцiй простих iменних, що складає
0.21907 % статутного капiталу емiтента. Перебувала на посадi з 23.04.2008
року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 15
вiд 15 грудня 2017 року) припиненi повноваження Члена Наглядової ради
Захарова СергiяЮрiйовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних), який володiє 1467782 шт. акцiй простих iменних, що складає 22.50068
% статутного капiталу емiтента. Перебував на посадi з 23.04.2008 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол
№ 15 вiд 15 грудня 2017 року) припиненi повноваження В.о. Голови Наглядової ради Кайля Вiктора Адольфовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), акцiями емiтента не володiє. Перебував на посадi з
26.10.2011 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв(протокол
№ 15 вiд 15 грудня 2017 року) припиненi повноваження Голови Правлiння
Свинаренка Олександра Григоровича (особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних), акцiями емiтента не володiє. Перебував на посадi з
23.04.2008 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.

Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол
№ 15 вiд 15 грудня 2017 року) припиненi повноваження члена Наглядової
ради Кононової Iнни Гаврилiвни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка володiє 31103 шт. акцiй простих iменних, що складає
0.47680 % статутного капiталуемiтента. Перебувала на посадi з 23.04.2008
року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол
№ 15 вiд 15 грудня 2017 року) припиненi повноваження члена члена
Ревiзiйної комiсiї Косенкової Ксенiї Давидiвни (особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних), яка володiє 6335 шт. акцiй простих iменних,
що складає 0.38845 % статутного капiталуемiтента. Перебувала на посадi
з 23.04.2008 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол
№ 15 вiд 15 грудня 2017 року) припиненi повноваження члена
членаРевiзiйної комiсiї Водолаги Олександра Васильовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який володiє 6091 шт. акцiй простих iменних, що складає 0,37349 % статутного капiталуемiтента. Перебував на посадi з 23.04.2008 року. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол
№ 15 вiд 15 грудня 2017 року) обрано на посаду Директора Свинаренка
Олександра Григоровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних), акцiями емiтента не володiє. Протягом останнiх 9 рокiв займав посаду Голови Правлiння ВАТ «БIЛОКУРАКИНСЬКИЙ». Термiн повноважень
3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол
№ 15 вiд 15 грудня 2017 року) обрано на посаду Голови Наглядової ради
Гiренка Олександра Васильовича (особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних), акцiями емiтента не володiє, є представником акцiонера
ТОВ «ДЕСТЬ». Термiн повноважень 3 роки. Iншi посади за останнi 5 рокiв:
директор ТОВ «Луганська промислова група». Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол
№ 15 вiд 15 грудня 2017 року) обрано на посаду Ревiзора Нiкiтiну Юлiю
Олександрiвну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних),
акцiями емiтента не володiє, є представником акцiонера ТОВ «ДЕСТЬ».
Термiн повноважень 3 роки. Iншi посади за останнi 5 рокiв: директор
ТОВ «Мрiя - Плюс», бухгалтер ТОВ «ЦЕНТР ДА ВIНЧI». Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол
№ 15 вiд 15 грудня 2017 року) обрано на посаду Члена Наглядової ради
Лобачова Миколу Юрiйовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), акцiями емiтента не володiє, є представником акцiонера
ТОВ «ДЕСТЬ». Термiн повноважень 3 роки. Iншi посади за останнi 5 рокiв:
не працював. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.
Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол
№ 15 вiд 15 грудня 2017 року) обрано на посаду Члена Наглядової ради
Погорєлову Юлiю Миколаївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), акцiями емiтента не володiє, є представником акцiонера
ТОВ «ДЕСТЬ». Термiн повноважень 3 роки. Iншi посади за останнi 5 рокiв:
заступник директора ПП «Енергокомфорт», директор ТОВ «УКРАВТОТРАНС 2011», КП «Жилсервiс №1», директор КП «Парк культури та
вiдпочинку «Горняк». 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
Свинаренко Олександр Григорович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)

Приватне акцiонерне товариство “Виробничо-будiвельне управлiння №6”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента
"Виробничо-будiвельне управлiння №6"
2. Код за ЄДРПОУ
01293978
3. Місцезнаходження
08141, с.Святопетрiвське, Київська обл.,
Києво-Святошинський район,
вул.Київська, 33
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4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

(067) 233-27-18 (067) 233-27-18
133@comreg.com.ua
vbu6.informs.net.ua

Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

№244, 22 грудня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
2. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 21.12.2017 року. Гранична сукупнiсть вартостi
правочинiв (тис. грн): 50000. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн): 4989,3. Спiввiдношення граничної
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1002,14460. Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: позачергови загальнi збори
акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру:
попередньо, терміном на один рік, до 21 грудня 2018 року, схвалити значні
правочини, які можуть вчинятися Товариством, а саме, його Генеральним Директором Теряником Олександром Борисовичем, загальною сукупною вартістю до 5000000 (П’ять мільйонів) гривень. Характер значних правочинів:
продаж основних засобів Товариства, зокрема, але не виключно: склад це-

менту (шість силосів ємністю 120 т кожний), компресорна станція, градирня,
бетонно-змішувальний вузол 2 шт., вакуумна, котельня, приміщення для вигрузки цементу. Всі значні правочини Генеральному Директору Терянику О.Б.
здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства. Повноваження на підписання угод щодо вчинення значних правочинів надаються Терянику Олександру Борисовичу з правом передоручення. Загальна кiлькiсть голосуючих
акцiй: 11 919 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
загальних зборах: 11 914. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
та «проти» прийняття рiшення: «за» - 11179 акцiй, «проти» - 0 акцiй.
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 Теряник Олександр Борисович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю)
Загальні відомості
1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента

Шапкін Леонід Леонідович (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) часткою в статуному капіталі АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»
не володіє.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:
22.11.2011 – 22.04.2014 – заступник начальника служби внутрішнього
аудиту АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»;
23.04.2014 – заступник директора департаменту інспектування банків
Генерального департаменту банківького нагляду Національного банку
України;
16.02.2015 – 16.11.2015 - заступник директора департаменту начальника управління профільних інспекторів та координації виїзного інспектування Департаменту інспектування банків Національного банку України;
22.05.2017 – 30.11.2017 - співголова Експертно-консультативної ради
стратегічного планування та контролю АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»;
01.12.2017 – радник служби Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»;
з 20.12.2017 – обраний Головою комісії з реорганізації (комісії з припинення) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».
У вищезазначеної особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнє, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Голова комісії з реорганізації 	Л.Л.Шапкін
(комісії з припинення)
20.12.2017р.

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ
БАНК "ЕКСПРЕС - БАНК"

20053145
03049, м. Київ, Повiтрофлотський
проспект,буд. 25
/044/ 290 -93 -81 /044/ 290 -93 -81

4. Міжміський код, телефон
та факс
5. Електронна поштова
tana@express.kiev.ua
адреса
6. Адреса сторінки в мережі www.expres-bank.ua
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб
емітента

АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» повідомляє про переобрання Голови комісії з реорганізації (комісії з припинення) Шапкіна Леоніда Леонідовича, згідно рішення позачергових загальних зборів АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» протокол № 4
від 20.12.2017 р.

Публічне акціонерне товариство
«Київмедпрепарат»
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, вул.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: www.kievmedpreparat.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
20.12.2017р. Наглядовою радою ПАТ «Київмедпрепарат» (протокол засідання Наглядової ради № 33 від 20.12.2017р.) прийнято рішення в зв'язку з закінченням 29.12.2017р. терміну повноважень Виконавчої дирекції ПАТ «Київмедпрепарат» припинити 29.12.2017р.
повноваження:
голови Виконавчої дирекції, Директора виконавчого ПАТ «Київмедпрепарат» Яцюка Олександра Миколайовича, який володіє часткою в
статутному капіталі ПАТ «Київмедпрепарат» у розмірі 0,0004%, перебував на посаді 11 років 9 міс., непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надано.
члена Виконавчої дирекції Стецюк Оксани Анатоліївни, часткою у
статутному капіталі ПАТ «Київмедпрепарат» не володіє, перебувала на
посаді 11 років 9 міс., непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надано.
члена Виконавчої дирекції Будя Тетяни Іванівні, володіє часткою в
статутному капіталі ПАТ «Київмедпрепарат» у розмірі 0,0001%, перебу-

вала на посаді - 9 років, непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надано.
20.12.2017р. Наглядовою радою ПАТ «Київмедпрепарат» (протокол
засідання Наглядової ради № 33 від 20.12.2017р.) прийнято рішення обрати з 30.12.2017р. строком на 3 роки Виконавчу дирекцію в такому
складі:
Голова Виконавчої дирекції - Директор виконавчий ПАТ «Київмедпрепарат» Яцюк Олександр Миколайович, протягом останніх п'яти
років займав посаду Директора виконавчого ПАТ «Київмедпрепарат»,
голови Виконавчої дирекції, володіє часткою в статутному капіталі
ПАТ «Київмедпрепарат» у розмірі 0,0004%, непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має, не є незалежним директором,
згоду на розкриття паспортних даних призначена посадова особа не
надала.
Член Виконавчої дирекції - директор фінансовий ПАТ «Київмедпрепарат» Стецюк Оксана Анатоліївна, протягом останніх п'яти років зай
мала посаду директора фінансового ПАТ «Київмедпрепарат», члена
Виконавчої дирекції, часткою в статутному капіталі ПАТ «Київмедпрепарат» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не є незалежним директором, згоду на розкриття паспортних даних призначена посадова особа не надала.
Член Виконавчої дирекції - головний бухгалтер ПАТ «Київмедпрепарат» Будя Тетяна Іванівна, протягом останніх п'яти років займала посаду головного бухгалтера ПАТ «Київмедпрепарат», члена Виконавчої
дирекції, володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «Київмедпрепарат»
у розмірі 0,0001%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не є незалежним директором, згоду на розкриття паспортних даних призначена посадова особа не надала.
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.
20.12.2017

15

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№244, 22 грудня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод важкого кранобудування»
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 «Запорізький завод важкого кранобудування»
2. Код за ЄДРПОУ: 00110728

3. Місцезнаходження: 69015 м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (061)283-18-76, (061)283-18-10
5. Електронна поштова адреса: zaporozhcrane@konecranes.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.kran.zp.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я, по батькові
Паспортні дані фізичної
Розмір частки в
фізичної особи або повне
особи або ідентифіка- статутному капіталі
Посада
найменування юридичної
ційний код за ЄДРПОУ
емітента (у
особи
юридичної особи
відсотках)
3
4
5
6
Голова правління
Плясов Сергій Вячеславович
0.00

Зміни (призначено,
звільнено, обрано або
припинено повноваження)
1
2
21.12.2017
припинено повноваження
Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Припинено повноваження у зв'язку з закінченням їх терміну, згідно з рішенням
Наглядової ради від 21.12.2017 (Протокол від 21.12.2017). Підстава прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має. На посаді перебував з 01.07.2013. Акціями емітента не володіє.
21.12.2017
припинено повноваження
Заступник голови
Тарасов Сергій Олександрович
0.00
Правління
Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Припинено повноваження у зв'язку з закінченням їх терміну, згідно з рішенням
Наглядової ради від 21.12.2017 (Протокол від 21.12.2017). Підстава прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має. На посаді перебував з 13.12.2011. Акціями емітента не володіє.
21.12.2017
припинено повноваження
Член Правління
Терьошин Федір Сергійович
0.00
Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Припинено повноваження у зв'язку з закінченням їх терміну, згідно з рішенням
Наглядової ради від 21.12.2017 (Протокол від 21.12.2017). Підстава прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має. На посаді перебував з 24.12.2014. Акціями емітента не володіє.
21.12.2017
припинено повноваження
Член Правління
Тимохін Микола Миколайович
0.00
Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Припинено повноваження у зв'язку з закінченням їх терміну, згідно з рішенням
Наглядової ради від 21.12.2017 (Протокол від 21.12.2017). Підстава прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має. На посаді перебував з 30.09.2015. Акціями емітента не володіє.
21.12.2017
припинено повноваження
Член Правління
Шинкаренко Юрій Володимирович
0.00
Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Припинено повноваження у зв'язку з закінченням їх терміну, згідно з рішенням
Наглядової ради від 21.12.2017 (Протокол від 21.12.2017). Підстава прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має. На посаді перебував з 13.12.2011. Акціями емітента не володіє.
21.12.2017
обрано
Голова Правління
Плясов Сергій Вячеславович
0.00
Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Призначено згідно з рішенням Наглядової ради від 21.12.2017 (Протокол від
21.12.2017). Підстава прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який
обрано особу - три роки. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор, Голова Правління (ПАТ "Запоріжкран").
Акціями емітента не володіє.
21.12.2017
обрано
Заступник голови
Терьошин Федір Сергійович
0.00
Правління
Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Призначено згідно з рішенням Наглядової ради від 21.12.2017 (Протокол від
21.12.2017). Підстава прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який
обрано особу - три роки. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу контролю якості, член Правління (ПАТ
"Запоріжкран"). Акціями емітента не володіє.
21.12.2017
обрано
Член Правління
Бувайло Наталія Яківна
0.00
Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Призначено згідно з рішенням Наглядової ради від 21.12.2017 (Протокол від
21.12.2017). Підстава прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який
обрано особу - три роки. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер (Запорізьке ЛВУМГ філії УМГ "Харківтрансгаз" ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України"), головний бухгалтер (Запорізьке ЛВУМГ філії УМГ "Харківтрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз"), головний
бухгалтер (ПАТ "Запоріжкран"). Акціями емітента не володіє.
21.12.2017
обрано
Член Правління
Люкін Сергій Володимирович
0.00
Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Призначено згідно з рішенням Наглядової ради від 21.12.2017 (Протокол від
21.12.2017). Підстава прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який
обрано особу - три роки. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу інформації (ПАТ "Запоріжкран"). Акціями
емітента не володіє.
21.12.2017
обрано
Член Правління
Рибенок Наталія Вікторівна
0.00
Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Призначено згідно з рішенням Наглядової ради від 21.12.2017 (Протокол від
21.12.2017). Підстава прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який
обрано особу - три роки. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст сектору правового забезпечення (Державне
управління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області), головний спеціаліст сектору правового та кадрового забезпечення
(Департамент екології та природних ресурсів ЗОДА), начальник відділу кадрів (ПрАТ «УкрНДІОГаз»), начальник відділу персоналу (ПАТ "Запоріжкран").
Акціями емітента не володіє.
ІІІ. Підпис
із законодавством.
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
2. Голова правління 	Плясов С. В.
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
21.12.2017
Дата
вчинення дії
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ акціонерне товариство
«КРІСТАЛІСТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про
емітента
I. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «КРІСТАЛІСТ»; 1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ –
00222373; 1.3. Місцезнаходження –36023, Полтавська обл., м.Полтава,
вул.Героїв АТО, 71-А; 1.4. Міжміський код, телефон та факс – (0532)516811/
516895; 1.5. Електронна поштова адреса - kristalist@ukr.net; 1.6. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації – http://diamond.poltava.ua; 1.7. Вид особливої
інформації – Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.
II. Текст повідомлення
21.12.2017 року ПрАТ «Крісталіст» отримав інформацію від особи,

що здійснює облік прав власності на акції Товариства у депозитарній
системі України, згідно якої відбулися зміни в складі акціонерів, яким
належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства,
а саме:
«Фізична особа», що не володіла акціями Емітента придбала у володіння акції та стала володіти загальною кількістю 60000000 шт. Розмір
частки емітента в загальній кількості акцій до зміни 0%, в загальній кількості голосуючих -0%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни в загальнiй
кiлькостi акцiй – 37,5259%, в загальній кількості голосуючих – 41,71%.
III. Підпис
3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
3.2.Директор ПрАТ «КРІСТАЛІСТ» О.Л.Шматко 21.12.2017р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК»
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 «СБЕРБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 25959784
3. Місцезнаходження: 01601 м. Київ, Володимирська, 46
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 3541515, 044 2474545
5. Електронна поштова адреса: bank@sbrf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.sberbank.ua/main_info1/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення

Відповідно до рішення Ради ПАТ «СБЕРБАНК» від 18.12.2017 (протокол №87) Мещеряков Андрій Борисович, що займає посаду начальника
Управління комплаєнс та фінансового моніторингу (паспорт: СН № 188194,
виданий 28.05.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві), обраний
членом Правління, без зазначення строку. Протягом останніх п'яти років
своєї діяльності посадова особа обіймала посади: начальник управління
роботи з персоналом Департаменту персоналу, директор департаменту
безпеки, виконуючий обов»язки директора департаменту комплаєнсу, директор департаменту комплаєнсу ПАТ «Укрсоцбанк». Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента - 0%, непогашеної судимостi
за корисливi та посадові 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. Голова Правління
Юшко І.О.
18.12.2017

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента-Публiчне акцiонерне товариство «Чернiгiвський iнструментальний
завод»

2. Код за ЄДРПОУ-00222462
3. Місцезнаходження-14037, м.Чернiгiв, вул. Iнструментальна,18
4. Міжміський код, телефон та факс-0462738432 0462728803
5. Електронна поштова адреса-vatchiz@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації-www.patchiz.com.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Звiльнено з посади голови правлiння Барбаш Сергiя Вiкторовича в
зв’язку з рiшенням позачергових загальних зборiв 18.12.2017р. Особа не
надала згоди на розкриття паспортних данних.Володiє часткою в статутному капiталi 33,41684%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На
посадi перебував з 10.04.1998р.
Звiльнено з посади члена правлiння Фурса Юрiя Михайловича в зв язку
з рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 18.12.2017р. Володiє
часткою в статутному капiталi 17,968872%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.На посадi перебував з 05.05.2000р.
Звiльнено з посади члена правлiння Корченко Iрину Федорiвну в зв язку
з рiшенням посачергових ЗЗА 18.12.2017р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi
0,073969%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. На посадi перебувала з 05.05.2000р.
Обрано на посаду Директора ПРАТ «ЧIЗ» Барбаш Сергiя Вiкторовича
згiдно рiшення позачергових ЗЗА 18.12.2017р. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних данних. Володiї часткою в статутному капiталi
33,416840%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.Особа обирається на три роки згiдно статуту.
Протягом останнiх п яти рокiв обiймав посаду голови правлiння ПАТ «ЧIЗ».
Звiльнено з посади члена наглядової ради Барбаш Антонiну Iванiвну
рiшенням позачергових ЗЗА 18.12.2017р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiї часткою в статутному капiталi
25,955825%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. На посадi особа перебувала з 29.03.2011р.
Обрано членом наглядової ради ПРАТ «ЧIЗ» Барбаш Антонiну Iванiвну
згiдно рiшення позачергових ЗЗА 18.12.2017р. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi
25,955825%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Посадова особа обрана на посаду на три роки згiдно статуту. Протягом останнiх 5-ти рокiв займала посаду члена наглядової ради ПАТ «ЧIЗ»,
є заступником директора ПрАТ «Чернiгiвфото» .
Звiльнено з посади члена наглядової ради Матвiєнко Василя Миколайовича згiдно рiшення позачергових ЗЗА 18.12.2017р.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,029853%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На
посадi особа перебувала з 29.03.2011р.
Обрано на посаду члена наглядової ради ПРАТ «ЧIЗ» Матвiєнко Василя
Миколайовича згiдно рiшення позачергових ЗЗА 18.12.2017р. Посадова
особа обрана термiном на три роки згiдно статуту.Особа не надала згоди
на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 0,029853%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п яти рокiв обiймав посаду члена наглядової ради ПАТ «ЧIЗ», начальника енергодiльницi товариства.

Звiльнено з посади члена наглядової ради рiшенням позачергових ЗЗА
18.12.2017р. Особа не надала дозволу на використання паспортних данних.Володiї часткою в статутному капiталi емiтента 1,234451%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 29.03.2011р.
Звiльнено з посади члена наглядової ради ПП «Свiтанок» рiшенням
ЗЗА 18.12.2017р. Код ЄДРПОУ 24834785. Володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 0,044293%. Непогашеної судимостi на корисливi та
посадовi злочини не має. На посадi особа перебувала з 29.03.2011р.
Обрано на посаду члена наглядової ради ПРАТ «ЧIЗ» Юрченко Валентину Вiкторiвну в зв язку з рiшення позачергових ЗЗА 18.12.2017р., як представника акцiонера ПП «Свiтанок», код ЄДРПОУ 24834785. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в
статутному капiталi емiтента 0,044293%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Обрана на посаду на три роки згiдно
статуту.Протягом останнiх п яти рокiв обiймала посаду директора
ПП «Свiтанок» та начальника вiддiлу кадрiв товариства.
Звiльнено з посади члена наглядової ради ТОВ «Юлiя-Т» згiдно рiшення
позачергових ЗЗА 18.12.2017р. Код ЄДРПОУ 23530002. Володiї часткою в
статутному капiталi емiтента 0,001860%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. На посадi особа перебувала з
29.03.2011р.
Звiльнено з посади члена ревiзiйної комiсiї Ященко Свiтлану Миколаївну згiдно рiшення позачергових ЗЗА 18.12.2017р. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 0,202862%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi особа перебувала з 29.03.2011р.
Обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї ПРАТ «ЧIЗ» Ященко Свiтлану
Миколаївну згiдно рiшення позачергових ЗЗА 18.12.2017р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 0,202862%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Обрана на посаду на три роки згiдно статуту.Протягом останнiх п яти рокiв обiймала посаду члена ревiзiйної комiсiї
ПАТ «ЧIЗ» та начальника вiддiлу збуту товариства.
Звiльнено з посади члена ревiзiйної комiсiї Белинську Свiтлану Миколаївну рiшенням позачергових ЗЗА 18.12.2017р. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 0,365950%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала з 29.03.2011р.
Обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї ПРАТ «ЧIЗ» Белинську
Свiтлану Миколаївну рiшенням позачергових ЗЗА 18.12.2017р. Особа не
надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,365950%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Посадова особа обрана на три роки згiдно статуту.Протягом останнiх п яти рокiв займала посаду члена ревiзiйної комiсiї
ПАТ «ЧIЗ» та начальника ЦЗЛ товариства.
Звiльнено з посади члена ревiзiйної комiсiї Курилко Любов Олексiївну
рiшенням позачергових ЗЗА 18.12.2017р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
0,018425%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. На посадi перебувала з 29.03.2011р.
Обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї ПРАТ «ЧIЗ» Курилко Любов
Олексiївну рiшенням позачергових ЗЗА 18.12.2017р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 0,018425%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа обрана на три роки згiдно статуту.бран Протягом останнiх п яти рокiв перебувала на посадi члена ревiзiйної комiсiї
ПАТ «ЧIЗ» та економiста товариства.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади- - - -Барбаш Сергiй Вiкторович
Голова правлiння- -(підпис)- -(ініціали та прізвище керівника)
--М.П.--19.12.2017
----(дата)

Жуков Олександр Петрович
Повідомлення
Про намір придбати значний пакет акцій
На виконання вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» Жуков Олександр Петрович (ідентифікаційний номер - 2662913833)
(без правочину з іншими особами щодо узгодження дії для досягнення
спільної мети) повідомляє про намір придбати самостійно значний пакет
акцій Публічного акціонерного товариства «Технологічне і Спеціальне обладнання» код за ЄДРПОУ 05744426. Купуючи даний пакет акцій Жуков
Олександр Петрович діє без попереднього узгодження своїх дій з будьякими іншими особами.
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Відомості про пакет акцій, Тип та/або клас
Кількість акцій
що
акцій
Планується придбати
Прості іменні
1138212 (один мільйон сто
Жуковим Олександром
акції
тридцять вісім тисяч двісті
Петровичем
дванадцять) штук
Належить Жукову
Прості іменні
0 (нуль) штук
Олександру Петровичу :
акції
Належить афілійованим з
Прості іменні
0 (нуль) штук
Жуковим Олександром
акції
Петровичем особам:
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393116
3. Місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081
4. Міжміський код, телефон та факс: Тел. (0562) 35-91-03; 35-92-50
Факс (0562) 34-91-08
5. Електронна поштова адреса: Info@ntrp.interpipe.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.ntrp.interpipe.biz
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
1. Позачерговими загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту - Товариство) 19 грудня 2017 року (протокол
позачергових загальних зборів №16), на підставі частини другої прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо захисту прав інвесторів" №289-VIII від 07.04.2015р.
прийнято рішення про припинення повноважень наступних членів Наглядової ради Товариства:
- Храйбе Фаді Зейновича (паспорт 45 07 873735, виданий 29.04.2005р.
ОВД району Новокосино м. Москви) - представника акцiонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED), якому належить 21,84% статутного
капіталу Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебував з
19.04.2017р. до 19.12.2017р. Храйбе Ф.З. акціями Товариства не володіє та
не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;
- Морозова Дениса Володимировича, паспорт серії АЕ №016263 виданий 30.06.1995р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. На посаді члена Наглядової ради перебував з 19.04.2017р. до
19.12.2017р. Є власником 73 шт. простих іменних акцій Товариства, що
складає 0,00001825% статутного капіталу Товариства та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;
- Брідні Гліба Ігоровича, паспорт серії КО №914952, виданий
29.01.2013р. Київським РВ у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області. На посаді члена Наглядової ради перебував з 19.04.2017р. до
19.12.2017р. Є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що
складає 0,00000025% статутного капіталу Товариства та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;
- Єсаулова Геннадія Олександровича, паспорт серії АЕ №500558, виданий 21.02.1997р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. На посаді члена Наглядової ради перебував з 19.04.2017р. до
19.12.2017р. Є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що
складає 0,00000025% статутного капіталу Товариства та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;
- Ткаченко Наталії Миколаївни, паспорт серії МЕ №236194 виданий
13.02.2003р. Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 19.04.2017р. до 19.12.2017р. Є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00000025% статутного капіталу Товариства та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;
- Лонгобардо Мауро, паспорт YA5091024, виданий 14.08.2013р. Міністром закордонних справ Італійської Республіки. На посаді члена Наглядової ради перебував з 19.04.2017р. до 19.12.2017р. Є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00000025% статутного капіталу Товариства та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини;
- Почекай Марини Віталіївни, паспорт серії АМ №535396 виданий
09.07.2001р. Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській
області. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 19.04.2017р. до
19.12.2017р. Є власником 12 991 шт. простих іменних акцій Товариства, що
складає 0,00324775% статутного капіталу Товариства та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
2. Позачерговими загальними зборами Товариства, які відбулися 19
грудня 2017 року (протокол позачергових загальних зборів №16), на строк
до наступних річних загальних зборів Товариства, обрано:
- членом Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича (паспорт
45 07 873735, виданий 29.04.2005р. ОВД району Новокосино м. Москви) представником акцiонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED)
якому належить 21,84% статутного капіталу Товариства. Інші посади,
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 01.08.2011р. по
30.04.2013р. - ТОВ "Бостон Консалтинг Груп Україна", заступник директора; з 20.05.2013р. - по 31.03.2015р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", комерційний директор; з 07.07.2015р. по 30.06.2016р. - ТОВ "Інвестиційна компанія "АРГО", старший віце-президент з суднобудування та промислових активів; з 01.07.2016р. по 12.10.2016р. - ЗАТ "Нордік Ярдс", генеральний директор; з 20.01.2017р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕД-
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ЖМЕНТ", директор. У інших юридичних особах обіймає посади: член Ради
Директорів, Головний Виконавчий Директор "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED); Голова Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED); Голова Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" - представник
акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED); Голова Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; Голова Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; директор НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH
AMERICAN INTERPIPE, INC.). Храйбе Ф.З. акціями Товариства не володіє
та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;
- членом Наглядової ради Товариства - акціонера Морозова Дениса Володимировича, паспорт серії АЕ №016263 виданий 30.06.1995р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який є власником 73 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00001825%
статутного капіталу Товариства.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з
02.03.2011р. по 22.07.2013р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управління продуктами та ресурсами; з 23.07.2013р. по теперішній час - ТОВ
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор; з 03.02.2014р. по теперішній час за сумісництвом у ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", радник з питань фінансової політики. У інших юридичних особах обіймає посади: член Наглядової
ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"; член Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ"; член Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" - представник акціонера ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"; член Ради Директорів
ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА (INTERPIPE EUROPE SA); член Ради Директорів
КЛВ-ВІЛКО СА (KLW-WHEELCO SA). Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;
- членом Наглядової ради Товариства - акціонера Брідню Гліба Ігоровича, паспорт серії КО №914952, виданий 29.01.2013р. Київським РВ у м.
Полтаві УДМС України в Полтавській області, який є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00000025% статутного капіталу Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти
років: з 03.09.2012р. по 01.09.2013р. - ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", аудитор 3 категорії відділу аудиту; з 02.09.2013р. по 05.09.2013р. - ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", провідний аудитор відділу аудиту; з 09.09.2013р. по
24.04.2014р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник відділу контроллінгу продажів; з 25.04.2014р. по 10.01.2017р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА",
начальник відділу контроллінгу продажів Управління аналітики та планування Служби продажів; з 11.01.2017р. по 28.02.2017р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА", начальник відділу контроллінгу продажів Управління аналітики
та планування Служби по продуктам і ресурсам; з 01.03.2017р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управління по роботі із
зовнішніми організаціями Фінансово-економічної служби. У інших юридичних особах обіймає посади: член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НМТЗ"; член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"; член
Наглядової ради ТОВ "МЗ" ДНІПРОСТАЛЬ"; член Наглядової ради ТОВ
"НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКІСТЬ". Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;
- членом Наглядової ради Товариства - незалежним директором Чебаненка Євгенія Володимировича, паспорт серії ЕВ №119211, виданий
20.12.2005р. Олександрійським МВ УМВС України в Кіровоградській області. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з
06.12.2012р. по 21.10.2015р. - начальник претензійно-позовного відділу
Служби правового забезпечення ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"; з
22.10.2015р. по теперішній час - начальник претензійно-позовного відділу
Департаменту правового забезпечення ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ". У інших юридичних особах посад не обіймає. Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини;
- членом Наглядової ради Товариства - акціонера Єсаулова Геннадія
Олександровича, паспорт серії АЕ №500558, виданий 21.02.1997р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00000025%
статутного капіталу Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 16.10.2007р. по 10.02.2014р. - ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", директор; з 11.02.2014р. по 29.02.2016р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП
МЕНЕДЖМЕНТ", радник з виробництва, технології та якості; з 01.03.2016р.
по 24.03.2016р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор з науководослідних робіт та технології процесів Апарата директора; з 25.03.2016р.
по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з науково-дослідних робіт та технології процесів Управління науково-дослідних робіт та
технології процесів Служби операційного директора; з 25.03.2016р. по теперішній час - за сумісництвом у ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор з науково-дослідних робіт та технології процесів Апарата директора. У інших юридичних особах обіймає посади: Голова Наглядової ради
ТОВ "НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКІСТЬ". Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;
- членом Наглядової ради Товариства - акціонера Почекай Марину Віталіївну, паспорт серії АМ №535396 виданий 09.07.2001р. Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, якій належить
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0,00324775% статутного капіталу Товариства. Інші посади, які обіймала ця
особа протягом останніх п'яти років: з 04.03.2009 р. по теперішній час ТОВ "ІстВан", начальник Управління забезпечення регіонального судового
захисту Департаменту правового забезпечення і захисту прав власності. У
інших юридичних особах посад не обіймає. Не має непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини;
- членом Наглядової ради Товариства - незалежним директором Бабенка Володимира Володимировича, паспорт серії АЕ №078065, виданий
15.06.1995р. Орджонікідзевським МВ УМВС України в Дніпропетровській
області. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:
з 07.07.2008р. по 15.10.2013р. - спеціаліст з продукту Управління продуктами і ресурсами ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; з 16.10.2013р. по 07.01.2014р.
- начальник відділу бізнес-аналітики ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; з
08.01.2014р. по 24.04.2014р. - начальник відділу бізнес-аналітики і планування ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; з 25.04.2014р. по 10.01.2017р.- начальник Управління аналітики і планування Служби продажів ТОВ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА"; з 11.01.2017р. по теперішній час - начальник Управління аналітики і планування Служби з продуктів та ресурсів ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА". У інших юридичних особах посад не обіймає. Акціями Товариства не
володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
3. Наглядовою радою Товариства 19 грудня 2017 року (протокол засідання Наглядової ради №539), на підставі Закону України "Про акціонерні
товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича (паспорт 45 07 873735, виданий 29.04.2005р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКА ТЕЦ5"

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/ukr/PublicInfo.php?page=info
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
20.12.2017 правлiнням ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" на пiдставi рiшення
рiчних загальних зборiв Товариства, оРформленого протоколом № 5 вiд
25.04.2017, прийнято рiшення про вчинення значного правочину.
Предмет правочину: поставка теплової енергiї для надання населенню
послуг з централiзованого опалення та централiзованого постачання гарячої води.
Ринкова вартiсть: 745,84 грн. за 1 Гкал без ПДВ., 1 371 662 410,56 грн.
з ПДВ.
Вартiсть актiвi емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2 915 790 000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 47.
Рiшення прийнято правлiнням Товариства.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочинуне
передбаченi законодавством, не визначенi статутом ПрАТ "Харкiвська
ТЕЦ-5".
20.12.2017 правлiнням ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" на пiдставi рiшення
рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоколом № 5 вiд
25.04.2017, прийнято рiшення про вчинення значного правочину.
Предмет правочину: поставка теплової енергiї для надання бюджетним
установам/органiзацiям послуг з централiзованого опалення та централiзованого постачання гарячої води.
Ринкова вартiсть: 790,34 грн. за 1 Гкал без ПДВ., 171 472 166,40 грн. з
ПДВ.
Вартiсть актiвi емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2 915 790 000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 5,9.
Рiшення прийнято правлiнням Товариства.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочинуне
передбаченi законодавством, не визначенi статутом ПрАТ "Харкiвська
ТЕЦ-5".
20.12.2017 правлiнням ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" на пiдставi рiшення

ОВД району Новокосино м. Москви) - представником акцiонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED), якому належить 21,84% статутного
капіталу Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх
п'яти років: з 01.08.2011р. по 30.04.2013р. - ТОВ "Бостон Консалтинг Груп
Україна", заступник директора; з 20.05.2013р. - по 31.03.2015р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА",
комерційний директор; з 07.07.2015р. по
30.06.2016р. - ТОВ "Інвестиційна компанія "АРГО", старший віце-президент
з суднобудування та промислових активів; з 01.07.2016р. по 12.10.2016р. ЗАТ "Нордік Ярдс", генеральний директор; з 20.01.2017р. по теперішній час
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор. У інших юридичних особах
обіймає посади: член Ради Директорів, Головний Виконавчий Директор
"ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED); Голова Наглядової ради
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД"
(INTERPIPЕ LIMITED); Голова Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ
LIMITED); Голова Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; Голова Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; директор НОРЗ АМЕРІКАН
ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.). Храйбе Ф.З. акціями Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова Правління Є.М.Копаєв
20.12.2017 р.

рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоколом № 5 вiд
25.04.2017, прийнято рiшення про вчинення значного правочину.
Предмет правочину: поставка теплової енергiї для надання релiгiйним
органiзацiям послуг з централiзованого опалення та централiзованого постачання гарячої води.
Ринкова вартiсть: 463,54 грн. за 1 Гкал без ПДВ., 86 218,44 грн. з ПДВ.
Вартiсть актiвi емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2 915 790 000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 0,003.
Рiшення прийнято правлiнням Товариства.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочинуне
передбаченi законодавством, не визначенi статутом ПрАТ "Харкiвська
ТЕЦ-5".
20.12.2017 правлiнням ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" на пiдставi рiшення
рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоколом № 5 вiд
25.04.2017, прийнято рiшення про вчинення значного правочину.
Предмет правочину: поставка теплової енергiї для надання iншим споживачам послуг з централiзованого опалення та централiзованого постачання гарячої води.
Ринкова вартiсть: 1074,58 грн. за 1 Гкал без ПДВ., 111 631 668,72 грн. з
ПДВ.
Вартiсть актiвi емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2 915 790 000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 3,8.
Рiшення прийнято правлiнням Товариства.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочинуне
передбаченi законодавством, не визначенi статутом ПрАТ "Харкiвська
ТЕЦ-5".
20.12.2017 правлiнням ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" на пiдставi рiшення
рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоколом № 5 вiд
25.04.2017, прийнято рiшення про вчинення значного правочину.
Предмет правочину: постачання пом'якшеної води.
Ринкова вартiсть: 6,35 грн. за 1 м3 без ПДВ., 29 718 000,00 грн. з ПДВ.
Вартiсть актiвi емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2 915 790 000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1,019.
Рiшення прийнято правлiнням Товариства.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочинуне
передбаченi законодавством, не визначенi статутом ПрАТ "Харкiвська
ТЕЦ-5".
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

25

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№244, 22 грудня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "СОКОМАРИНАД"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24334545
3. Місцезнаходження емітента: 61003 м.Харкiв вул.Кузнечна, 2
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 057-731-25-07, 057-73127-98
5. Електронна поштова адреса емітента: sokmar777@meta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: sokomarinad.kharkovhost.com
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових
осiб емiтента
2. Текст повідомлення
Повноваження Директор Галауз Євгенiй Олександрович (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 21.12.2017 р. (дата
вчинення дiї 21.12.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi - 6 рокiв. Рiшення прийнято рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв вiд 21.12.2017. Директор Галауз Євген Олек-

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИМЗАЛІЗОБЕТОН"

Шановні акціонери

(ідентифікаційний код юридичної особи: 01267308, місцезнаходження
юридичної особи: Україна, 95493, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Монтажна, 3)
Громадянин України Сєтков Василь Іванович та Громадянин України
Ішманов Іван Володимирович як акціонери, які разом є власниками 10 і
більше відсотків простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИМЗАЛІЗОБЕТОН", повідомляють, що відповідно до ст.47
Закону України "Про акціонерні товариства" на вимогу акціонерів, які є
власниками 10 і більше відсотків простих іменних акцій Товариства, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИМЗАЛІЗОБЕТОН" (надалі - Товариство, ПАТ "КРИМЗАЛІЗОБЕТОН") "22" січня 2018 року об 14 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 03134, м. Київ, проспект Корольова Академіка, буд. 1,
офіс 6. Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних
зборах акціонерів "22" січня 2018 року о 13 годині 30 хвилин, закінчення о
13 годині 55 хвилин за місцем проведення зборів. Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах
- станом на 24 годину "16" січня 2018р.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "КРИМЗАЛІЗОБЕТОН". Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів до Депозитарної установи. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "КРИМЗАЛІ-

сандрович ( особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено на новий термiн 21.12.2017 р.(дата вчинення дiї 21.12.2017) Акцiями
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 5 рокiв, iншi посади, якi
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв директор ПрАТ"СОКОМАРИНАД". Рiшення прийнято рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв вiд 21.12.2017.
Повноваження Ревiзор Гавриш Ольга Миколаївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 21.12.2017 р. (дата вчинення дiї
21.12.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 рокiв. Рiшення прийнято рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв вiд 21.12.2017. Ревiзора товариства не обирати, у зв'язку з тим,
що для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами кожного фiнансового року ПрАТ "Сокомаринад." кожного року
залучає незалежного аудитора (аудиторську компанiю).
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
3.2. Найменування посади
Директор Галауз Євген Олександрович
ЗОБЕТОН". 3. Обрання голови позачергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ "КРИМЗАЛІЗОБЕТОН". Порядок проведення позачергових Загальних
зборів акціонерів ПАТ "КРИМЗАЛІЗОБЕТОН". 4. Прийняття рішення про
зміну місцезнаходження ПАТ "КРИМЗАЛІЗОБЕТОН". 5. Внесення змін до
Статуту Товариства та затвердження статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИМЗАЛІЗОБЕТОН" в новій редакції. Обрання особи,
яка уповноважена підписати Статут ПАТ "КРИМЗАЛІЗОБЕТОН" та вчинити
всі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту. 6. Про припинення повноважень Генерального директора ПАТ "КРИМЗАЛІЗОБЕТОН". 7. Про обрання Генерального директора ПАТ "КРИМЗАЛІЗОБЕТОН".
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного позачергових загальних зборів розміщена на
власному веб - сайті Товариства: www.kzbn.com.ua. Від дати надіслання
повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
до дня проведення позачергових загальних зборів, акціонери Товариства
та/або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин за адресою: 03134, м. Київ, проспект Корольова Академіка, буд. 1, офіс 6, а в день проведення позачергових загальних
зборів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) - Сєтков Василь Іванович. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "КРИМЗАЛІЗОБЕТОН" у
письмовому вигляді за адресою: 03134, м. Київ, проспект Корольова Академіка, буд. 1, офіс 6, тел. (044) 528-38-86.Особи, зазначені нижче, підтверджують достовірність інформації, яка міститься у повідомлені, та визнають, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Акціонер ПАТ "КРИМЗАЛІЗОБЕТОН" В.І. Сєтков.
Акціонер ПАТ "КРИМЗАЛІЗОБЕТОН" В.І. Ішманов.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ»
2. Код за ЄДРПОУ
32359108
3. Місцезнаходження
93100 м.Лисичанськ Малиновського, 1
4. Міжміський код, телефон та факс
(06451)72406 (06451)72406
5. Електронна поштова адреса
Luivc@axon-isp.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
http://lisugol.com/KorpUpr.aspx
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
Рішення про призначення прийнято Міністерством енергетики та вугільної промисловості України 19.12.2017 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі наказу від
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19.12.2017р. № 114-к/к.
Посадова особа Кисельов Валентин Миколайович (паспорт: серія ВС
номер 250795 виданий 13.04.2000 р. Кіровським МВ УМВС України в Донецькій області), призначена на посаду в.о. генерального директора.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: на період до призначення керівника
цього товариства в установленому порядку..
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 06.2015р.
по 10.2015р. - головний гірник з протиаварійного захисту і буровибухових
робіт ДП «Львіввугілля»; з 11.2015р. по 03.2016р. - генеральний директор
ДП «Укршахтгідрозахист»; з 03.2016р. по 05.2016р. - в.о. генерального директора ДП «Волиньвугілля»
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0% акцій.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.
В.о. генерального директора
Кисельов В.М.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Саприкіна Анастасія Євгенівна
Повідомлення
Про намір придбати значний пакет акцій
На виконання вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» Саприкіна Анастасія Євгенівна (ідентифікаційний номер - 3507402960)
(без правочину з іншими особами щодо узгодження дії для досягнення
спільної мети) повідомляє про намір придбати самостійно значний пакет
акцій Публічного акціонерного товариства «Технологічне і Спеціальне обладнання» код за ЄДРПОУ 05744426. Купуючи даний пакет акцій Саприкіна Анастасія Євгенівна діє без попереднього узгодження своїх дій з будьякими іншими особами.

Відомості про пакет акцій,
що
Планується придбати
Саприкіною Анастасією
Євгенівною:
Належить Саприкіной
Анастасії Євгенівні :
Належить афілійованим з
Саприкіною Анастасією
Євгенівною особам:

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне

Бабiнець О.О. про звiльнення за власним бажанням.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Цiй особi не належить
пакет акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала з 14.08.2008р. - 9 рокiв 4мiс. 6днiв.
20.12.2017р. вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб
емiтента, а саме:
посадова особа Лежньова Свiтлана Костянтинiвна (згоди на розкриття
паспортних даних не надано) призначена на посаду головного бухгалтера,
за сумiсництвом, наказом Голови Правлiння ПрАТ «Унiверситет вiйськових
мистецтв» № 49-ВК вiд 19.12.2017р.(повноваження Голови Правлiння
згiдно зi Статутом Товариства) на пiдставi заяви Лежньової С.К. про прийняття на посаду.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Цiй особi не належить пакет акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.Строк, на який призначено особу: безстроково. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:ТОВ «Приват-онлайн»,
головний бухгалтер; з 01.12.2014р. ТОВ «3Д-онлайн», головний бухгалтер.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Дягiль Євгенiй Григорович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2017.12.20
(дата)

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство
"Унiверситет
вiйськових
мистецтв"

01004905
49000 м.Днiпро пр. Дмитра
Яворницького, буд. 60, оф. 514
4. Міжміський код, телефон та факс 056 744-13-37 056 370-36-50
5. Електронна поштова адреса
dygil@privat-online.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- https://smida.gov.ua/site/01004905/
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
II. Текст повідомлення
20.12.2017р. вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб
емiтента, а саме:
головний бухгалтер Бабiнець Олена Олексiївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано) звiльнена з посади наказом Голови Правлiння
ПрАТ «Унiверситет вiйськових мистецтв» № 51-ВК вiд 20.12.2017р.(повноваження Голови Правлiння згiдно зi Статутом Товариства) на пiдставi заяви
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
зміни складу посадових осіб) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПублiЧне акцiонерне

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

товариство
Дойче Банк ДБУ

36520434
01015 Київ вул. Лаврська, 20
044-495-92-12 044-495-92-55
kostyantyn.yarych@db.com
https://www.db.com/ukraine/en/content/
general-documents.html
Зміни складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
20 грудня 2017 року прийняте Рiшення № 21 акцiонера (ДОЙЧЕ БАНК
АКЦIЄНҐЕЗЕЛЬШАФТ, надалi – «Акцiонер») Публiчного акцiонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (надалi – «Банк»), згiдно якого прийнятi, окрiм
iншого, рiшення вiдкликати члена Наглядової Ради Банку Клаудiю Ланге,
яка є представником єдиного акцiонера – Дойче Банк АГ.
Данi щодо Клаудiї Ланге:
1) вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних;
2) перебувала на посадi члена Наглядової Ради Банку з 31.07.2015 р.;
3) iншi посади, що обiймала Клаудiя Ланге протягом останнiх 5 рокiв: ДБ
АГ (Нiмеччина) - Керiвник юридичного департаменту пiдроздiлу глобального транзакцiйного банкiнгу Нiмеччини, корпоративного банкiнгу та операцiй
з цiнними паперами Нiмеччини, Керуючий директор та генеральний радник, Керуючий директор та Член юридичного виконавчого комiтету
Нiмеччини, Керiвник юридичних команд пiдроздiлiв фiнансування активiв
та лiзингу/лiзингу нерухомостi в Нiмеччинi; Керiвник юридичного департаменту пiдроздiлiв корпоративного та iнвестицiйного банкiнгу, глобального
банкiвського покриття з командами в 5 мiсцях в Нiмеччинi;
4) Замiсть звiльненої особи, нiкого не призначено.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена
вище особа не має. Часткою в статутному капiталi та акцiями Банку не
володiє.

Тип та/або клас
Кількість акцій
акцій
Прості іменні 1138213 (один мільйон сто
акції
тридцять вісім тисяч двісті
тринадцять) штук
Прості іменні
0 (нуль) штук
акції
Прості іменні
0 (нуль) штук
акції

Пiдставою змiн у персональному складi посадових осiб Банку є Рiшення
акцiонера, прийняте вiдповiдно до повноважень, зазначених у Статутi Банку.
Всi змiни у складi посадових осiб ґрунтуються на вiдповiдному бажаннi
Акцiонера.
Вiдповiдне
повiдомлення
опублiковано
у
загальнодоступнiй
iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР (stockmarket.gov.ua): 21.12.2017 року.
20 грудня 2017 року прийняте Рiшення № 21 акцiонера (ДОЙЧЕ БАНК
АКЦIЄНҐЕЗЕЛЬШАФТ, надалi – «Акцiонер») Публiчного акцiонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (надалi – «Банк»), згiдно якого прийнятi, окрiм
iншого, рiшення обрати членом Наглядової Ради Банку, який є незалежним
членом Наглядової Ради, Александра Ернст Пауль Берджi, затвердити
умови цивiльно-правових договору, що укладатиметься з ним.
Данi щодо Александра Ернст Пауль Берджi:
1) вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних;
2) строк, на який призначено (обрано), не визначений Рiшенням
акцiонера (тому застосовується строк згiдно Закону України «Про акцiонернi
товариства»);
3) протягом останнiх 5 рокiв Александр Ернст Пауль Берджi обiймав
посаду Керуючого партнера компанiї Ксандер енд Компанi (Нiмеччина,
Оффенбах-на-Майнi).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена
вище особа не має. Часткою в статутному капiталi та акцiями Банку не
володiє.
Пiдставою змiн у персональному складi посадових осiб Банку є Рiшення
акцiонера, прийняте вiдповiдно до повноважень, зазначених у Статутi Банку.
Всi змiни у складi посадових осiб ґрунтуються на вiдповiдному бажаннi
Акцiонера.
Вiдповiдне
повiдомлення
опублiковано
у
загальнодоступнiй
iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР (stockmarket.gov.ua): 21.12.2017 року.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Бернд Вурт
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2017.10.23
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№244, 22 грудня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному
друкованому виданні)

І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ».

2. Код за ЄДРПОУ: 00292333. 3. Місцезнаходження: 69600 м. Запоріжжя , ,
вул. М.Краснова, 12-а. 4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 228-28-84,
(061) 228-28-84. 5. Електронна поштова адреса: marinaem@zpnerudprom.
com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://00292333.smida.gov.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства. ІІ. Текст Повідомлення. Товариству стало відомо, що пакет власника
акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФIНТЕХНОЛО
ГIЇ»(Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд
«ЕНТЕРПРАЙЗ» (мiсцезнаходження: 50002, Днiпропетровська обл.,
Криворiзький р-н, м. Кривий Рiг, вул. Кобилянського, 219, код за ЄДРПОУ
33874456, реєстрацiйний код за ЄДРIСI 23300039) зменьшився на 11,2529.%
загальної кiлькостi акцiй, на 5953662шт. Розмiр частки акцiонера до змiни
власникiв акцiй 11,2529%, пiсля змiни 0% в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр
частки в загальної кiлькостi голосуючих акцiй до змiни власникiв акцiй 11,2697%,
пiсля змiни 0%. Кiлькiсть акцiй власникiв акцiй 5953662шт., пiсля змiни власникiв
акцiй, яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 0шт. Товариству
стало відомо, що пакет власника акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Компанiя з управлiння активами «Iнвестицiйний дiм
«МЕГАПОЛІС» (Пайовий венчурний не диверсифiкований закритий
iнвестицiйний фонд «МЕГАПОЛIС-IНВЕСТ») (мiсцезнаходження: 04070, м.Київ,
вул.Почайнинська, буд.38, код за ЄДРПОУ 35690099, реєстрацiйний код за
ЄДРIСI 2331389) зменьшився на 34,9718% загальної кiлькостi акцiй, на
18502900шт. Розмiр частки акцiонера до змiни власникiв акцiй 34,9718%, пiсля
змiни 0% в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi голосуючих акцiй до змiни власникiв акцiй 35,0243%, пiсля змiни 0%. Кiлькiсть акцiй
власникiв акцiй 18502900шт., пiсля змiни власникiв акцiй, яким належить 5 i
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 0шт. Товариству стало відомо, що пакет
власника акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФIН
ТЕХНОЛОГIЇ» (Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний
фонд «КОНЦЕПТ» (мiсцезнаходження: 50002, Днiпропетровська обл.,
Криворiзький р-н, м. Кривий Рiг, вул. Кобилянського, 219, код за ЄДРПОУ
33874456, реєстрацiйний код за ЄДРIСI 2331336) збільшився на 32,3271%
загальної кiлькостi акцiй, на 17103667шт. Розмiр частки акцiонера до змiни
власникiв акцiй 2,6447%, пiсля змiни 34,9718% в загальної кiлькостi акцiй.
Розмiр частки в загальної кiлькостi голосуючих акцiй до змiни власникiв акцiй
2,6486%, пiсля змiни 35,0243%. Кiлькiсть акцiй власникiв акцiй до зміни
1399233шт., пiсля змiни власникiв акцiй, яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв
голосуючих акцiй 18502900шт. Товариству стало відомо, що пакет власника
акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДЖЕРОМ СЕКЬЮРИТИЗ» (мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Iгорiвська, буд. 5/10, код
за ЄДРПОУ 24747790) - зменьшився на 10,1757.% загальної кiлькостi акцiй,

на 5383763шт. Розмiр частки акцiонера до змiни власникiв акцiй 10,1757%,
пiсля змiни 0% в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi
голосуючих акцiй до змiни власникiв акцiй 10,191%, пiсля змiни 0%. Кiлькiсть
акцiй до зміни власникiв акцiй 5383763шт., пiсля змiни власникiв акцiй, яким
належить 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 0шт. Товариству стало відомо,
що пакет власника акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«КАПРАНА» (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Покровська, буд. 9, Україна, код
за ЄДРПОУ 38483138) - зменьшився на 0,9378% загальної кiлькостi акцiй, на
496172шт. Розмiр частки акцiонера до змiни власникiв акцiй 9,9378%, пiсля
змiни 9,0000% в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi
голосуючих акцiй до змiни власникiв акцiй 9,9527%, пiсля змiни 9,0135%.
Кiлькiсть акцiй власникiв акцiй до зміни 5257892шт., пiсля змiни власникiв акцiй,
яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 4761720шт. Товариству
стало відомо, що з’явився новий власник акцiй БОЛКОТРА ІНВЕСТМЕНТС
ЛТД (мiсцезнаходження: Арх.Макаріу ІІІ, оф.5-й поверх, 3026, Лімасол, 155
ПРОТЕАС ХАУС, Кіпр, код 336629). Розмiр частки акцiонера до змiни власникiв
акцiй 0%, пiсля змiни 9,9900% в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi голосуючих акцiй до змiни власникiв акцiй 0%, пiсля змiни
10,005%. Кiлькiсть акцiй власникiв акцiй до зміни 0шт., пiсля змiни власникiв
акцiй, яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 5285510шт. Товариству стало відомо, що з’явився новий власник акцiй ЕТОРІМІА ТРЕЙДІНГ
ЛТД (мiсцезнаходження: Мирмідонон, буд.11А, Лімасол, Като Полемідіа, 4170,
Кіпр, код 343544). Розмiр частки акцiонера до змiни власникiв акцiй 0%, пiсля
змiни 9,9900% в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi
голосуючих акцiй до змiни власникiв акцiй 0%, пiсля змiни 10,005%. Кiлькiсть
акцiй власникiв акцiй до зміни 0шт., пiсля змiни власникiв акцiй, яким належить
5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 5285510шт. Товариству стало відомо, що
з’явився новий власник акцiй МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД (мiсцезнаходження:
Арх.Макаріу ІІІ, оф.5-й поверх, 3026, Лімасол, 155 ПРОТЕАС ХАУС, Кіпр, код
281104). Розмiр частки акцiонера до змiни власникiв акцiй 0%, пiсля змiни
9,0301% в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi голосуючих акцiй до змiни власникiв акцiй 0%, пiсля змiни 9,0437%. Кiлькiсть акцiй
власникiв акцiй до зміни 0шт., пiсля змiни власникiв акцiй, яким належить 5 i
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 4777667шт. Товариству стало відомо, що
з’явився новий власник акцiй СОРЕВЕНО СЕРВІСИЗ ЛТД (мiсцезнаходження:
Арх. Макаріу ІІІ, оф.5-й поверх, 3026, Лімасол, 155 ПРОТЕАС ХАУС, Кіпр, код
323848). Розмiр частки акцiонера до змiни власникiв акцiй 0%, пiсля змiни
9,9900% в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi голосуючих акцiй до змiни власникiв акцiй 0%, пiсля змiни 10,005%. Кiлькiсть акцiй
власникiв акцiй до зміни 0шт., пiсля змiни власникiв акцiй, яким належить 5 i
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 5285510шт. Товариству стало відомо, що
пакет власника акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«ЧЕЛСІ» (мiсцезнаходження: Революційна, буд. 17, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50065, Україна, код за ЄДРПОУ 32692795) - без змін. Розмiр
частки акцiонера 9,4497% в загальної кiлькостi акцiй; 9,4639% в загальної
кiлькостi голосуючих акцiй. Кiлькiсть акцiй 4999653шт. III. Підпис. 1. Особа,
зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління Верховський С. С. 20.12.2017

новини
Фондовые индексы Украины в среду
изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в среду
изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской
биржи» (УБ) просел на 0,58% - до 1324,94 пункта, индекс
ПФТС повысился на 0,23% - до 310,53 пункта.
Объем торгов на УБ составил 100,2 млн грн, в том
числе акциями 7,6 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 329,7 млн грн, в том
числе акциями – 0,36 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги «Укр
нафты» (-1,74%), «Центрэнерго» (-0,8%) и Райффайзен
Банка Аваль (-0,54%).
Подорожали акции «Донбассэнерго» (+0,49%) и «Мотор Сичи» (+0,14%).
На ПФТС сделки прошли с акциями «Мотор Сичи»
(+1,49%) и «Центрэнерго» (-0,25%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в
среду снизился на 1,1% - до 500,5 пункта при объеме
торгов 1,4 млн злотых (10,6 млн грн).
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Почти все индексные акции завершили торги в «красной зоне». Тройку лидеров снижения составили бумаги
KSG Agro (-8%), «Агротона» (-6,02%) и «Овостара»
(-2,63%).
Не изменились в стоимости только акции «Милкиленда».

Рада приняла закон об аудите
финотчетности и аудиторской
деятельности

Верховная Рада в среду 229-ю голосами при необходимом минимуме в 226 приняла закон «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности»
(№6016-д).
«Указанный законопроект разработан с целью приведения норм национального законодательства в сфере
аудиторской деятельности в соответствие с законодательством Европейского Союза, в частности с положениями Директивы 43 и Регламента 537 2014 года», – отметила, представляя документ, глава налогового
комитета Нина Южанина.
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Она сообщила, что в ходе доработки ко второму чтению было решено отложить срок вступления этого закона с 1 мая на 1 октября 2018 года.
Документ, в том числе, внедряет институт общественного надзора за аудиторской деятельностью, который
возлагается на Орган общественного надзора, состоящего из совета по надзору за аудиторской деятельностью и инспекции по обеспечению качества.
«Орган общественного надзора будет осуществлять
надзор за выполнением Аудиторской палатой Украины
делегированный ей полномочий», - указано в законе.
Кроме того, предусмотрено, что в случае систематического невыполнения Аудиторской палатой решений
Органа общественного надзора, последний вправе инициировать созыв внеочередного собрания аудиторов с
целью досрочного прекращения полномочий членов совета Аудиторской палаты.
Финансирование деятельности Органа общественного надзора будет осуществляться за счет взносов субъектов аудиторской деятельности, размер которых будет
определяться на основании каждого соглашения о предоставления услуг предприятиям, представляющим общественный интерес.
Субъекты аудиторской деятельности, в частности,
должны будут уплачивать фиксированный взнос в размере трех минимальных заработных плат по каждому
аудиторскому заключению таким предприятиям, а также
взнос в процентах от суммы вознаграждения по соглашению о предоставлении аудиторских услуг предприятиям, представляющим общественный интерес.
Согласно закону, совет по надзору при Органе общественного надзора состоит из семи человек: по одному
представителю от органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в сфере бухгалтерского учета и аудита, Национального банка Украины, Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку и Нацкомфинуслуг,
а также трех непрактикующих лиц, отбираемых на открытом конкурсе.
Инспекцию по обеспечению качества при Органе общественного надзора возглавляет исполнительный директор, назначаемый советом по надзору.
Уже после результативного голосования спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что к нему поступили жалобы о якобы фактах неперсонального голосования за закон, поэтому после рассмотрения другого
текущего вопроса он вновь поставит проект №6016-д на
голосование для подтверждения.
Затем первый заместитель главы комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады
Павел Пинзенык сообщил, что вместо переголосования,
недовольные депутаты должны зарегистрировать постановление об отмене закона, который и будет вынесено в
парламентский зал.

НБУ определил порядок открытия
эксроу-счета

Национальный банку Украины (НБУ), в связи с внедрением в законодательное поле нового типа счетов –
счета условного хранения (экскроу), разработал порядок
открытия таких счетов.

Соответствующий порядок зафиксирован постановлением правления НБУ «Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Нацбанка Украины»
№ 133 от 18 декабря 2017 года, которое вступает в силу
с 21 декабря.
Как сообщается на веб-сайте центробанка, документ
в частности определят порядок открытия и закрытия
счетов условного хранения, перечень необходимых документов от клиента для открытия эскроу-счета, а также
исключительный перечень операций, которые можно
осуществлять по такому счету.
В постановлении также прописан порядок открытия
текущего счета типа «Н» представительству донорской
организации, урегулирован вопрос обращения взыскания на предмет обременения, которым являются имущественные права на денежные средства, находящиеся на
банковском счете, путем договорного списания по платежному требованию обременителя.
Помимо этого, в рамках постановления нерезидентыинвесторы наделяются правом открывать эскроу-счета
для перечисления средств бенефициарам, акции которых приобретаются в соответствии с требованиями норм
закона «Об акционерных обществах».
Документ устанавливает эксроу-агентом банк, отрывающий соответствующий счет. В функции эскроу-агента
входит заключение договоров с заявителем требования;
зачисление средств на счет эскроу, открытый заявителем требования, и перечисление этих средств на счет
бенефициара или выплата бенефициару средств наличными; установление личности бенефициара и проверка
наличия у него права на получение средств; перечисление средств бенефициарам в течение трех лет.
По данным НБУ принятие соответствующего постановления будет способствовать повышению уровня корпоративного управления в акционерных обществах, обеспечит механизм расчетов во время процедуры
squeeze-out (обязательная продажа простых акций акционерами по требованию владельцев доминирующего
или контрольного пакета акций), определенной законом
«Об акционерных обществах», урегулирует правоотношения, возникающие во время открытия, использования
и закрытия эскроу-счетов.

Индекс доверия британских потребителей
к экономике в декабре упал
до минимума за 4 года

Индекс доверия британских потребителей в декабре
2017 года снизился на 1 пункт по сравнению с предыдущим месяцем и составил минус 13 пунктов, что является
минимумом за 4 года, свидетельствуют расчеты исследовательской компании GfK NOP Ltd.
В ноябре значение показателя уменьшилось на 2 пункта.
«Это был год ухудшения. Значение индекса доверия
снизилось с минус 7 пунктов в январе до минус 13 в декабре, - отметил Джо Стейтон из GfK. - Фактически индекс не поднимался до положительного уровня почти
два года».
Подындекс оценки британцами личной финансовой
ситуации за прошедшие 12 месяцев уменьшился до минус 3 пунктов с минус 1 пункта, его значение в декабре
на 3 пункта ниже, чем годом ранее.
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Индикатор оценки британцами личной финансовой
ситуации на ближайший год осталась на уровне 2 пунк
тов (3 пункта в декабре 2016 года).
Показатель оценки потребителями экономической ситуации за минувшие 12 месяцев увеличился на 1 пункт и
составил минус 31 пункт, говорится в сообщении GfK. Годом ранее он составлял минус 26 пунктов. Индикатор,
показывающий прогноз на ближайшие 12 месяцев,
остался на уровне минус 28 пунктов, что на пять пунктов
ниже, чем годом ранее.
Индекс, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в декабре уменьшился
до минус 4 пунктов с минус 3 пунктов месяцем ранее.
Значение индикатора в этом месяце на 16 пунктов ниже,
чем в декабре прошлого года.
Между тем индекс, показывающий намерения британцев делать сбережения, сократился сразу на 4 пункта,
до 4 пунктов, что на 9 пунктов выше, чем годом ранее.
В исследовании GfK, проводившемся с 1 по 15 декабря по поручению Европейской комиссии, приняли участие около 2 тыс. британцев не моложе 16 лет.
Минимальный уровень индекса потребительского доверия, который рассчитывается с 1974 года, был зафиксирован в июле 2008 года - минус 39 пунктов. Рекорд
был установлен в июне 1987 года - 10 пунктов. Среднее
значение показателя за период с 1981 года по 2017 год
составляет около минус 9 пунктов.

МЭРТ оценивает рост ВВП Украины за 9
мес.-2017 в 2,3%

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины за январь-сентябрь 2017 года вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщил
первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
«На 2018 год мы прогнозируем рост на уровне 3%.
Прогноз Moody’s даже более оптимистичный – 3,5%», –
сказал он на итоговой пресс-конференции МЭРТ в Киеве в четверг.
С.Кубив также сообщил, что прямые иностранные инвестиции за 10 месяцев этого года составили $2,07 млрд,
лишь 22% из них пришлись на переоформление долга в
капитал, тогда как в 2016 году доля таких инвестиций составляла 64%.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, рост ВВП
Украины в третьем квартале 2017 года по отношению к
аналогичному периоду 2016 года составил 2,1% по сравнению с 2,3% во втором квартале, 2,5% – в первом квартале года.
Правительство при пересмотре проекта госбюджета2017 в начале лета этого года ухудшило прогноз роста
реального ВВП с 3% до 1,8% из-за прекращения отношений с предприятиями на неконтролируемой территории
на Донбассе, лишь под конец года улучшив его до 2%.
НБУ в июле также ухудшил прогноз роста ВВП страны
в 2017 году до 1,6% с 1,9%, в конце октября повысил его
до 2,2%, но 20 декабря заявил о росте рисков, что реальный показатель будет ниже октябрьского прогноза.
В 2016 году украинская экономика выросла на 2,3%.
Правительство Украины в 2018 году ожидает роста
ВВП на 3%, Нацбанк – на 3,2%.
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Доллар стабилен в парах с евро и иеной

Доллар США в четверг стабилен по отношению к евро
и иене, тогда как британский фунт стерлингов, новозеландский и австралийский доллары слабо дешевеют.
Участники рынка ищут новых драйверов роста после
того, как Палата представителей американского
Конгресса одобрила новый вариант налоговой
реформы, пишет Dow Jones. По оценкам аналитиков,
репатриация ликвидности компаний США по новой
льготной ставке может подстегнуть спрос на доллары
в следующем году, однако такая поддержка будет
недолговременной.
Между тем объемы валютных торгов уже начали снижаться в ожидании рождественских выходных.
Евро к 9:07 МСК в пятницу стоил $1,1868 по сравнению с $1,1871 на закрытие торгов в Нью-Йорке по итогам
прошлой сессии.
Курс доллара к японской нацвалюте составил 113,39
иены против 113,40 иены накануне. Евро в паре с иеной
также стабилен - 134,55 иены.
Внимание инвесторов переключилось с заседания
Банка Японии на предстоящую пресс-конференцию его
главы Харухико Куроды, отмечает агентство Bloomberg.
Банк Японии на последнем заседании в 2017 году сохранил все параметры денежно-кредитной политики и
не дал никаких сигналов о том, когда он намерен сворачивать массированную поддержку экономики.
Вместе с тем в коммюнике по итогам заседания
20-21 декабря улучшена оценка некоторых сегментов
японской экономики.
Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии
была оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1%,
говорится в документе.

Нефть умеренно дешевеет в четверг,
Brent у $64,4

Цены на нефть умеренно снижаются в четверг, но
остаются близки к максимуму за две недели после активного роста накануне, которому способствовали данные о сокращении товарных запасов нефти в США.
Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской
бирже ICE Futures к 8:00 МСК подешевел на $0,16
(0,25%) - до $64,40 за баррель.
Цена январского контракта на WTI на электронных
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,08 (0,14%), до $58,01 за баррель.
По итогам предыдущей сессии Brent подорожала на
$0,76 (1,19%), до $64,56 за баррель, WTI - на $0,53
(0,92%), до $58,09 за баррель.
Согласно данным Минэнерго США, обнародованным
в среду, запасы нефти в стране за минувшую неделю
уменьшились на 6,5 млн баррелей, сокращение отмечено по итогам пятой недели подряд и стало максимальным с августа. Объем резервов достиг минимума за два
года.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали сокращение товарных запасов нефти за прошлую неделю на 3 млн баррелей.
Запасы бензина выросли на 1,24 млн баррелей, дистиллятов - на 769 тыс. баррелей.
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Однако добыча нефти в США снова обновила рекорд 9,789 млн баррелей в сутки, рост наблюдается уже девять недель подряд.
По оценкам министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, мировые запасы нефти будут далеки
от уровня, которого хочет добиться ОПЕК, к следующему заседанию картеля в июне. «Не думаю, что мы будем
хоть сколько-нибудь близки к тому времени, если только

не произойдет совершенно непредвиденное событие,
влияние которого сохранится надолго», - заявил он в ЭрРияде в интервью местному телеканалу.
Министр добавил, что с точки зрения оценки спроса и
предложения его больше интересует вторая половина
2018 года.
При подготовке раздела «Новости»
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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