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НОВИНИ
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 (зі змінами), на підставі рішення
Комісії від 16.01.2018 №18 та п. 2 глави 1 розділу ІІІ Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється
приєднання, затвердженого рішенням Комісії від 09 квітня 2013 року № 520, зареєстрованим в Міністерстві юс-
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тиції України 21 травня 2013 року за №795/23327 (зі змінами), та відповідно до документів, наданих
ПАТ  «Київенерго» (пл. Івана Франка,5, м. Київ, 01001,
код за ЄДРПОУ: 00131305) на зупинення обігу акцій у
зв`язку з виділом акціонерного товариства, зупинено обіг
акцій ПАТ «Київенерго» – розпорядження № 27-КФ-З
від 16 січня 2018 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов'язаних з переходом прав власності на акції:
«18» січня 2018 року.
18.01.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Укравторесурс»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Укравторесурс»
2. Код за ЄДРПОУ: 00426526
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Короленківська, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 586 63 24
5. Електронна поштова адреса: a.starinskiy@trk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: 00426526.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру№
з/п

1
1

Дата повідомлення
емітента особою, що
здійснює облік права
власності на акції в
депозитарній системі,
або акціонером
(власником)
2
15.01.2018

Повне найменування
юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за
наявності) - фізичної особи
-власника (власників)
пакета акцій
3
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «ВГО ГРУП»

хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють
спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо
або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих
акцій публічного акціонерного товариства / Відомості про набуття
прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків
простих акцій акціонерного товариства

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реє- Розмір частки Розмір частки
стром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та акціонера
акціонера
громадських формувань (для юридичної особи - рези- (власника) до (власника)
дента), код/номер з торговельного, банківського чи сузміни (у
після зміни (у
дового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого відсотках до відсотках до
органу влади іноземної держави про реєстрацію юри- статутного
статутного
дичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
капіталу)
капіталу)
4
5
6
41736235
0
100

Зміст інформації:
15.01.2018 року Приватне акцiонерне товариство «УКРАВТОРЕСУРС» отримало повiдомлення вiд Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВГО
ГРУП», код ЄДРПОУ 41736235, про набуття ним за договором купiвлi-продажу права власностi на 2 215 015 (два мiльйони двiстi п’ятнадцять тисяч
п’ятнадцять) штук простих iменних акцiй ПрАТ «УКРАВТОРЕСУРС», що становить 100% акцiй емiтента, внаслiдок чого ТОВ «ВГО ГРУП» стало власником домiнуючого контрольного пакету його акцiй у розмiрi 100%. Дата набуття вказаного пакету акцiй – 12.01.2018. Протягом 12 мiсяцiв, що передують
дню набуття такого пакета акцiй, ТОВ «ВГО ГРУП» акцiй ПрАТ «УКРАВТОРЕСУРС» не набувало i його частка в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй
кiлькостi голосуючих акцiй складала 0%. Цiна (найвища цiна) придбання акцiй становить 33,05 грн за 1 акцiю.
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй:
- до набуття права власностi на такий пакет акцiй – 0 %
- пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй – 100%.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ»
Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ»
(ЄДРПОУ 21531523) місце знаходження:
м. Київ, вул. Кирилівська , 39 тел. (044) 482-49-07
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться: 1 березня 2018 року о 14:00 год. за адресою: м.Київ,
04080, вул. Кирилівська, 39, 3 поверх, офіс 303.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 13:00 год. до 13:50 год. за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних
зборах акціонерів складається станом на 24 годину 23 лютого
2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Звіт Директора про результати роботи Товариства за 2017 рік та
затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.
5. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та його затвердження.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2017 рік, термінів і
порядку виплати дивідендів.
8. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства
10. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру
винагороди членам Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів (контрактів).
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представ-
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ники під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитись з
матеріалами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до
17.00 год. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39, 3 поверх,
офіс 304 і в день проведення загальних зборів-також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з матеріалами-Член Наглядової Ради Петриченко О.Ф.
Телефон для довідок: (044) 482-49-07
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: http://21531523.smida.gov.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
42682
40298
Основні засоби
З3821
34088
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
188
202
Сумарна дебіторська заборгованість
1996
1890
Грошові кошти та їх еквіваленти
6677
4118
Нерозподілений прибуток
38572
37640
Власний капітал
38999
38093
Статутний капітал
385
385
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
3657
2205
Чистий прибуток
5636
2730
Середньорічна кількість акцій (шт.)
366480
366480
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
14
15
(осіб)
Наглядова Рада
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ПрАТ КЕЗ «Транссигнал».

Зміни відбулися згідно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» від
16.01.2018р. №16:
Припинено повноваження члена наглядової ради Черніцького Р.Р.
Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не
має. Перебував на посаді з 07.12.2017р.
Припинено повноваження члена наглядової ради Дорошенка Р.Д.
Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не
має. Перебував на посаді з 07.12.2017р.
Обрано головою наглядової ради Черніцького Р.Р. як представника
ПАТ «Укрзалізниця» строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі
не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: начальник відокремленого підрозділу «Служба колії» Львівської залізниці, начальник відокремленого підрозділу «Тернопільська дистанція колії», начальник структурного підрозділу «Служба колії» Укрзалізниці, заступник начальника регіональної
філії з інфраструктури регіональної філії «Львівська залізниця», директор з інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця».
Обрано секретарем наглядової ради Дорошенка Р.Д. як представника ПАТ «Укрзалізниця» строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрисконсульт
ТОВ «Юридична компанія «ТСК», головний фахівець департаменту
реформування та корпоративного розвитку, головний юрисконсульт
департаменту корпоративного управління ПАТ «Укрзалізниця», прокурор Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури, головний
юрисконсульт департаменту корпоративного управління ПАТ «Укрзалізниця».
Зміни відбулися згідно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» від
16.01.2018р. №17
Припинено повноваження члена ревізійної комісії Цебро В.Г. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних
даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.
Перебував на посаді з 23.01.2008р.
Припинено повноваження члена ревізійної комісії Кононенко А.І.
Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не
має. Перебував на посаді з 20.05.2013р.
Припинено повноваження члена ревізійної комісії Семенюти Л.А.
Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не
має. Перебував на посаді з 20.05.2013р.
Обрано членом ревізійної комісії Вдовиченка В.А. строком на
3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття
паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти
років: заступник начальника відділу з контролю за фінансовогосподарською діяльністю служби контролю та внутрішнього аудиту,
начальник відділу контролю за фінансово-господарською діяльністю
служби контролю та аудиту регіональної філії «Південно-західна залізниця», старший ревізор відділу з контролю доходів від вантажних
перевезень управління аудиту та контролю регіональної філії
«Південно-західна залізниця» Департаменту аудиту та контролю,
старший ревізор відділу з контролю за фінансово-господарською діяльністю управління внутрішнього аудиту та контролю регіональної
філії «Південно-західна залізниця» Департаменту внутрішнього аудиту та контролю.
Обрано членом ревізійної комісії Левчука Є.В. строком на 3 роки.
Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти
років: головний спеціаліст відділу контрольно-ревізійних перевірок
Департаменту контролю за дотриманням ліцензійних умов, головний
спеціаліст відділу ліцензування в сфері надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення управління ліцензування
субєктів у сфері теплопостачання та у сфері послуг з централізованого водопостачання та водовідведення національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики та комунальних послуг, провідний економіст відділу аналізу вартості
матеріально-технічних ресурсів управління аналітико-цінової роботи,
головний фахівець відділу аналізу вартості робіт з капітального ре-

монту та будівництва рухомого складу, інших технічних засобів управління аналітико-цінової роботи,
головний фахівець відділу матеріалів верхньої будови колії департаменту планування та контролю за закупівлями матеріально-технічних
ресурсів, головний фахівець відділу матеріалів верхньої будови колії департаменту планування та контролю за закупівлями матеріальнотехнічних ресурсів ПАТ «Укрзалізниця», головний фахівець сектору моніторингу виробничої діяльності та складського господарства
департаменту матеріально-технічного забезпечення, заступник начальника відділу аналітико-цінової роботи департаменту цінової політики
ПАТ «Укрзалізниця».
Обрано членом ревізійної комісії Безродну В.М. строком на 3 роки.
Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти
років: головний бухгалтер фінансово-економічного відділу галузевої
служби електропостачання регіональної філії «Південно-західна залізниця», головний фахівець відділу консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності, начальник
відділу дебіторської та кредиторської заборгованості Департаменту
бухгалтерського, податкового обліку, звітності та методології
ПАТ «Укрзалізниця».
Обрано членом ревізійної комісії Покрову А.П. строком на 3 роки.
Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: начальник технічного відділу галузевої служби сигналізації та зв’язку регіональної філії «Південно-західна залізниця», начальник планово-економічного сектору, начальник плановоекономічного відділу Департаменту автоматики та телекомунікацій
ПАТ «Укрзалізниця».
Обрано членом ревізійної комісії Федорченко А.В. строком на
3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття
паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти
років: головний спеціаліст відділу аналітичної роботи управління аналітичного забезпечення роботи міністра та колегії (патронатна служба),
головний спеціаліст відділу розвитку інфраструктури та координації
департаменту розвитку та координації систем транспорту та зв’язку,
головний спеціаліст відділу програм розвитку інфраструктури департаменту політики розвитку інфраструктури транспорту, зв’язку та туризму, головний спеціаліст відділу прогнозування та програм розвитку
інфраструктури департаменту політики розвитку інфраструктури транспорту та туризму, головний спеціаліст відділу стратегічного планування розвитку інфраструктури департаменту координації політики розвит
ку інфраструктури та туризму, головний спеціаліст відділу стратегічного
планування розвитку інфраструктури управління стратегічного розвитку інфраструктури та науково-технічної політики Міністерства інфраструктури України, помічник начальника департаменту майнових та
земельних ресурсів, провідний інженер відділу аналізу та методологічного забезпечення, заступник начальника відділу аналізу та методологічного забезпечення департаменту майнових та земельних ресурсів
ПАТ «Укрзалізниця».
Обрано членом ревізійної комісії Турчина А.А. строком на 3 роки.
Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не
має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
служба в органах внутрішніх справ України, служба в органах податкової міліції України, головний фахівець з безпеки у філії «Дарницький вагоноремонтний завод» управління економічної безпеки департаменту
безпеки ПАТ «Укрзалізниця».
Обрано членом ревізійної комісії Завируху О.С. строком на 3 роки.
Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не
має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: провідний економіст відділу організації прибуткових надходжень з вантажних перевезень та розподілу доходів управління організації прибуткових
надходжень та їх розподілу головного фінансово-економічного управління Укрзалізниці, провідний економіст відділу організації доходних
надходжень від вантажних перевезень та розподілу доходів управління
організації доходних надходжень та їх розподілу фінансово-економічного
департаменту, провідний економіст відділу організації та контролю операцій з фінансовими інструментами департаменту казначейства
ПАТ «Укрзалізниця».
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОГАЗ"

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОГАЗ"
2. Код за ЄДРПОУ: 20262860
3. Місцезнаходження: 49029, м.Днiпро, вул.О.Кониського,5
4. Міжміський код, телефон та факс: 056 740 22 73 056 740 22 73
5. Електронна поштова адреса: Viktoriya.Zhevzhyk@dpgorgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: https://dpgor.104.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Згiдно протоколу Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОГАЗ" №16/01-2018 вiд
16.01.2018 р.:
- припинити повноваження Директора комерцiйного - Член Правлiння,
Iотова Павла Вiкторовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на
посадi Директора комерцiйного з 23.03.2017 р. по 16.01.2018 р.
- обрати Директора комерцiйного - Член Правлiння, Маньковського Iгоря Миколайовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв: ТОВ "Логiстик Сервiс" - митний
брокер; Днiпродзержинське УЕГГ ПАТ "Днiпропетровськгаз" - старший
майстер вiддiлу облiку та балансiв газу; Павлоградське УЕГГ ПАТ "Днiпропетровськгаз" - начальник вiддiлу реалiзацiї, заступник начальника управлiння з облiку газу; Павлоградський вiддiл реалiзацiї ТОВ "Днiпропетровськгаз збуд" - начальник вiддiлу; Управлiння клiєнтського сервiсу ПАТ
"Днiпропетровськгаз" - начальник управлiння; Вiддiл продажiв Кам'янської
дiльницi ПАТ "Днiпропетровськгаз" - старший менеджер з продажiв; ПАТ
"ДНIПРОГАЗ" - начальник управлiння. Призначено з 17 сiчня 2018 року у
межах строку, на який раніше було обрано Правлiння, а саме до 30 червня 2019 року (включно).
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова Правлiння Пiкiнер Світлана Юріївна
17.01.2018 р.
Інформація щодо ліквідації

пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного
фонду «Капітал-Інвест» ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОН
САЛТИНГ», (далі – Фонд)повідомляє,що 17.01.2018 року на Загальних
Ліквідаційна комісія

зборах Учасників ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» було прийняте рішення
про припинення Фонду шляхом ліквідації у зв’язку із нестабільною економічною ситуацією в країні та недоцільністю подальшого функціонування Фонду
(Протокол № 525від17.01.2018року).Всі учасники Фонду згодні із достроковою
ліквідацією. Станом на дату прийняття рішення кредитори у Фонду відсутні.
Голова Ліквідаційної комісії
Гук О.В.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство «Акцiо
нерна страхова
компанiя «Днiстер»

13800475
79022, м. Львiв, вулиця Городоцька, будинок 174
4. Міжміський код, телефон та факс 0322976063 0322976063
5. Електронна поштова адреса
office@dnister-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну типу акціонерного товариства
II. Текст повідомлення
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Приватне акцiонерне товариство
«Гайсинфарм»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне
товариство «Гайсинфарм»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
01975005
емітента
3. Місцезнаходження емітента
вул. Соборна, буд.67, м. Гайсин,
Гайсинський, Вінницька, 23700
4. Міжміський код, телефон та факс
(04334) 2-30-36 (04334) 2-30-36
емітента
5. Електронна поштова адреса емітента gaysinfarm@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, gaysinfarm.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента
II. Текст повідомлення Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
ПрАТ «Гайсинфарм» повідомляє,що 16 січня 2018 року прийнято рішення про припинення діяльності товариства (протокол №1 позачергових
загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гайсинфарм» від 16.01.2018р.) шляхом
ліквідації.Причини рішення ліквідації - це збиткова діяльність товариства,та
відсутність перспективи подальшої її роботи.Результати голосування: «за»
85610 , «проти» 0 .Припинення повноваження Наглядової ради та виконавчого органу,обрана ліквідаційна комісія.Вартість чистих активів становить107600 грн.Сума зобов'язань-за даними річної фінансової звітності
складає:збиток за 2017 рік-116 484,18грн.,загальна кредиторська
заборгованість-103 300 грн.,статутний капітал-128 268 грн.,додатковий
капітал-95800,00 грн.Активів для розрахунку за зобов'язаннями достатньо.
Сума,що може залишитись після задоволення вимог кредиторів складає
4300,00 грн.,і розподілятиметься між акціонерами..
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством. 2. Найменування посади. Голова ліквідаційної комісії _________Шпак Михайло Якович
Повідомлення

Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «ЕНЕСТРА»

код ЄДРПОУ 21606847 (надалі – Товариство) повідомляє, що 17 січня
2018 року о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна, 04053, м. Київ, вул. Артема 21, оф. 406, було проведено засідання Правління Товариства, на якому прийнято рішення про звернення до Нацкомфінпослуг із заявою про
виключення інформації про фінансову установу з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з незадовільними показниками фінансової діяльності Товариства. Рішення оформлено протоколом Правління № 4.
Телефон для довідок: (044) 360-45-88.
Голова правління ПрАТ «СК «ЕНЕСТРА» 	Лаптєв В.І.
18 грудня 2017 року позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» прий
няли рiшення про змiну типу товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та змiну повного найменування
товариства з Публiчне акцiонерне товариство «Акцiонерна страхова
компанiя «Днiстер» на Приватне акцiонерне товариство «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер». 15 сiчня 2018 року проведено державну реєстрацiю
вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. Повне найменування акцiонерного товариства до
змiни: Публiчне акцiонерне товариство «Акцiонерна страхова компанiя
«Днiстер». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни Приватне акцiонерне товариство «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер».
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
Ривак Андрiй Iванович
Голова правлiння
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
16.01.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Гайсинфарм»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне
товариство «Гайсинфарм»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01975005
емітента
3. Місцезнаходження емітента
вул. Соборна, буд.67, м. Гайсин, Гайсинський, Вінницька,
23700
4. Міжміський код, телефон та факс (04334) 2-30-36 (04334)
емітента
2-30-36
5. Електронна поштова адреса
gaysinfarm@gmail.com
емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, gaysinfarm.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів від
16.01.2018 року припинено повноваження директора та членів Наглядової ради у зв'язку із прийняттям рішення про ліквідацію товариства.
Припинено повноваження посадових осіб: Директора - Шпак Михайло
Якович паспорт АА № 531423, виданий 06.08.1997р. Гайсинським РВ
УМВС України у Вiнницькiй областi, володіє 20,088409 % від статутного
капіталу, перебував на посаді з 15.04.2016 р;Члена наглядової ради
Коваль Валентини Олександрiвни, паспорт АА № 113656, виданий
02.02.1996 р. Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi.,
частка в статутному капіталі - 0,757788 % , перебувала на посаді з

15.04.2016 р.;Члена наглядової ради Пiдвашецької Iрини Миколаївни,
паспорт АА № 531420 виданий 08.08.1997 р. Гайсинським РВ УМВС
України у Вiнницькiй областi., частка в статутному капіталі - 1,538965 % ,
перебувала на посаді з 15.04.2016 р.;Голови наглядової ради Тiтаренко
Свiтлани Михайлiвни, паспорт АА № 822413 виданий 05.08.1998 р.
Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi., частка в статутному капіталі - 37,523778 % , перебувала на посаді з 15.04.2016 р.
Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів від
16.01.2018 року (Протокол № 1) обрано:
Голову ліквідаційної комісії Шпака Михайла Яковича, паспорт АВ
№ 531423 виданий 06.08.1997 р. Гайсинським РВ УМВС України у
Вiнницькiй областi, частка в статутному капіталі - 20,088410 % . Обрано строком до моменту ліквідації Товариства. Протягом останніх
5-ти років працював Директором ПрАТ «Гайсинфарм»; Члена ліквідаційної комісії Коваль Валентину Олександрiвну паспорт АВ № 113656,
виданий 02.02.1996р. Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй
областi, частка в статутному капіталі - 0,757788 % . Обрано строком
до моменту ліквідації Товариства. Протягом останніх 5-ти років працювала Ревiзором ПрАТ «Гайсинфарм»;Члена ліквідаційної комісії Поєдинчук Віктора Анатолійовича, частка в статутному капіталі 0,612779 % . Посадова особа не надала згоду про розкриття паспортних
даних. Обрано строком до моменту ліквідації Товариства. Протягом
останніх 5-ти років - Фізична особа – підприємець;Члена ліквідаційної
комісії Макарчук Олену Михайлівну, частка в статутному капіталі 0,557426 % . Посадова особа не надала згоду про розкриття паспортних даних. Обрано строком до моменту ліквідації Товариства. Протягом останніх 5-ти років - пенсіонерка.
Всі звільнені та призначені посадові особи непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не мають.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством. 2. Найменування посади. Голова ліквідаційної комісії _________Шпак Михайло Якович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

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 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, тобто на 24.00 год. 15 лютого 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.

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

сової звітності: становить 117 240 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості Товару, що є предметом вказаного
правочину, до вартості активів ПАТ «НВП «СЕМЗ» за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках): 19,75% (дев'ятнадцять цілих сімдесят п'ять сотих відсотка).
Додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, Статутом Товариства не визначено.
2. 16.01.2018 року Наглядовою радою ПАТ «НВП «СЕМЗ» прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (протокол від
16.01.2018 року), предметом якого є виготовлення ПАТ «НВП «СЕМЗ» та
поставка запасних частин до електричних машин НБ-418к6 (далі - Товар).
Ринкова вартість Товару, що є предметом вказаного правочину складатиме 711 446,58 Євро (сімсот одинадцять тисяч чотириста сорок шість Євро
58 євроцентів), що по курсу Національного банку України на дату прийняття
рішення Наглядовою радою складає 24 952 225,12 грн (двадцять чотири
мільйони дев’ятсот п’ятдесят дві тисячі двісті двадцять п’ять грн.12 коп.)
Вартість активів ПАТ «НВП «СЕМЗ» за даними останньої річної фінансової звітності: становить 117 240 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості Товару, що є предметом вказаного
правочину, до вартості активів ПАТ «НВП «СЕМЗ» за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках): 21,28% (двадцять одна цілих
двадцять вісім сотих відсотка).
Додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, Статутом Товариства не визначено.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правлiння Семенов Максим Федорович
17.01.2018

повідомляє, що 19 лютого 2018 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Степана Сагайдака 101, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 19 лютого 2018 року з 11.30 год. до 11.55 год.
за вказаною адресою.

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО
«СМIЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 30147563
3. Місцезнаходження: 20705 Черкаська область мiсто Смiла, вулиця Коробейника будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733) 3-63-09, 4-44-40
5. Електронна поштова адреса: semz@semz.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.semz.info
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
1. 16.01.2018 року Наглядовою радою ПАТ «НВП «СЕМЗ» прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (протокол від
16.01.2018 року), предметом якого є виготовлення ПАТ «НВП «СЕМЗ» та
поставка запасних частин до електричних машин НБ-412к (далі - Товар).
Ринкова вартість Товару, що є предметом вказаного правочину складатиме 660 338,64 Євро (шістсот шістдесят тисяч триста тридцять вісім Євро
64 євроцента), що по курсу Національного банку України на дату прийняття
рішення Наглядовою радою складає 23 159 740,82 грн (двадцять три мільйони сто п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот сорок грн.82 коп.)
Вартість активів ПАТ «НВП «СЕМЗ» за даними останньої річної фінан-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2015 рік.
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариемітента, код за
ство «Шляхово-будiвельне
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код управлiння №22», 20503476.
Запорізька , Бердянський, 71154, село
та телефон емітента
Луначарське, Космiчна,64 06153-92-8-90.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 19.01.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію : shbu22.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності : ТОВ «Аудиторська фiрма «ДIАЛОГ-ОПТИМ», 38024777
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство)
Вид загальних зборів:чергові. Дата проведення 25.04.2015.Кворум-52,8% .
Перелік питань, що розглядались на зборах: 1.Обрання членiв Лiчильної
комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.2.Обрання Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.3.Звiт Виконавчого органу про результати дiяльностi Товариства за 2014рiк.4.Звiт Наглядової ради та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту за 2014 рiк.5.Звiт Ревiзiйної комiсiї
Товариства та прийняття рiшень за результатами розгляду за
2014рiк.6.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2014 р.
7.Прийняття рiшення про порядок покриття збиткiв Товариства за
2014рiк.
8.Прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення
у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.9.Про комiсiю з припинення
Товариства. Обрання персонального складу комiсiї з припинення Товариства. 10.Про порядок i строки припинення Товариства.
11.Затвердження плану перетворення Товариства у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.12.Про порядок та строки заявлення вимог кредиторами Товариства в зв’язку з його припиненням шляхом перетворення. 13. Про порядок, строк та цiну викупу акцiй акцiонерним товариством,
дiї Товариства щодо викуплених акцiй.14. Про порядок, строк та умови
обмiну акцiй акцiонерного товариства на частки в статутному (складеному) капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Результати розгляду порядку денного загальних зборів:1.Обрано лічильну комісію в склад трьох чоловік:Крилова О.М., Алексова С.І., Вечерова П.І.
-затверджено регламент проведення Загальних зборiв:
- доповiдi, iнформацiї з питань порядку денного до 20 хв.
- виступи i коментарi – до 5 хв.
- вiдповiдi на питання – без обмежень часу.
- усi виступи починаються тiльки пiсля дозволу головуючого на Загальних
зборах.
2. Керопяном Ю.А., запропоновано обрати головою Загальних зборiв
Крилова О.М. секретарем Загальних зборiв Галушко С.С.
Обрано головою загальнх зборів Керопяна Ю.А., секретарем зборів Галушко С.С. Проголосувало «За» 346777 голосів, тобто 100% голосів акціонерів.
3.Затверджено звiт Виконавчого органу про результати фiнансовогосподарської дiяльностi за 2014 рiк. .Проголосувало «За» 346777 голосів, тобто 100% голосів акціонерів.
4.Звiт Наглядової ради ПАТ «Шляхово-будiвельне управлiння № 22» за
2014 рiк Затверджено. . Проголосувало «За» 346777 голосів, тобто 100%
голосів акціонерів.
5. Прийнято рiшення роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2014 роцi визнати задовiльною, такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi
Товариства та затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства в
2014 р. . Проголосувало «За» 346777 голосів, тобто 100% голосів акціонерів.
6.Слухали: Директора Товариства , яка ознайомила присутнiх на Загальних
зборах Товариства iз рiчним звiтом та балансом Товариства за 2014 рiк.

•Прийнято рiшення: затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за
2014 рiк. . Проголосувало «За» 346777 голосів, тобто 100% голосів акціонерів.
7. Слухали: Директора Товариства Вечерову О.М., яка повiдомила, що за
результатами 2014 року Товариством отримано чистий прибуток в сумi
29,0 тис.грн.,і запропонувала отриманий прибуток направити на покриття
збиткiв минулих рокiв. Прийняли рiшення: отриманий прибуток направити на покриття збиткiв минулих років. Проголосувало «За» 346777 голосів, тобто 100% голосів акціонерів.
8.Рішення про припинення Публiчного акцiонерного товариства
«Шляхово-будiвельне управлiння № 22» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Шляхово-будiвельне управлiння
№ 22» Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. Проголосувало «За» 9000 голосів, тобто
2,6% голосів акціонерів.
9: Про створення комiсiї з припинення Товариства. Обрання персонального складу комiсiї з припинення Товариства. Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. .
Проголосувало «Проти 346777 голосів, тобто 100% голосів акціонерів.
10.Про порядок i строки припинення Товариства рішення НЕ ПРИЙНЯТО. Проголосувало «Проти 346777 голосів, тобто 100% голосів акціонерів
11.Про затвердження плану перетворення.
Загальними зборами акцiонерiв рішення про затвердження плану перетворення НЕ ПРИЙНЯТО. Проголосувало «Проти 346777 голосів, тобто
100% голосів акціонерів
12 Загальними зборами акцiонерiв рiшення про письмове повiдомлення
кредиторiв про припинення акцiонерного товариства НЕ ПРИЙНЯТО.
Проголосувало «Проти 346777 голосів, тобто 100% голосів акціонерів
13. Загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення: Не
здiйснювати викуп акцiй. Проголосувало «За» 346777 голосів, тобто
100% голосів акціонерів 14.Про затвердження порядку, строкiв та умов
обмiну акцiй акцiонерного товариства на частки в статутному (складеному) капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю рішення НЕ
ПРИЙНЯТО. Проголосувало «Проти 346777 голосів, тобто 100% голосів
акціонерів
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітпоперений
дній
Усього активів
1360
1420
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1009
1054
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
98
83
Сумарна дебіторська заборгованість
0
0
Грошові кошти та їх еквіваленти
197
158
Власний капітал
335
276
Статутний капітал
164
164
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1230
1289
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
1025
1144
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0.09
0.04
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.09
0.04
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
656844
656844
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

Приватне акцiонерне товариство «Нептун Солар»
Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство
«Нептун Солар»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37326260
емітента
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3. Місцезнаходження емітента

56520 СЕЛО ТАБОРIВКА ПЛОЩА
ЦЕНТРАЛЬНА, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 0512500317 0512500317
емітента
5. Електронна поштова адреса
info@neptunsolar.com.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, neptunsolar.com.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
2. Текст повідомлення
Повноваження Члена Наглядової Ради Юнчжi Чень (Yongzhi Chen) (
дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) представника акцiонера СНБМ IНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖI ПТЕ. ЛТД. (CNBM
INTERNATIONAL ENERGY PTE. LTD припинено 17.01.2018 р. (дата вчинення дiї 17.01.2018), у зв'язку з закiнченням строку повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.
Рiшення прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв , шляхом
заочного голосування, протокол вiд 17.01.2018 р.
Члена Наглядової Ради Юнчжi Чень (Yongzhi Chen) (дана особа не надала
згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) обрано 17.01.2018 р. (дата вчинення дiї 17.01.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi

за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк,
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - менеджер, помiчник
директора, член Наглядової Ради. Рiшення прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв , шляхом заочного голосування, протокол вiд
17.01.2018 р. Посадова особа є представником акцiонера СНБМ IНТЕРНЕШНЛ
ЕНЕРЖI ПТЕ. ЛТД. (CNBM INTERNATIONAL ENERGY PTE. LTD
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 ____________ Смолiн Максим Сергiйович
М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
за 2016рік
I. Основні відомості про емітента

Слухали: Директора Товариства Вечерову О.М., яка повiдомила, що за
результатами 2015 року Товариством отримано чистий прибуток в сумi
58,0тис.грн. Прийняли рiшення :Отриманий прибуток направити на покриття збиткiв минулих рокiв. Голосували»За»-346777 голосів.
6. Прийняття рiшень про припинення повноважень членiв Наглядової ради
Товариства .За результатами доповіді Директора Вечерової О.М. прийнято
рішення : припинити повноваження голови Наглядової ради Керопяна Юрiя
Анушавановича, члена Наглядової ради Товариства Керопяна Сергiя Анушавановича, члена Наглядової ради Глазкова Валерiя Iвановича, члена
Наглядової ради Галушко Сергiя Стапановича, члена Наглядової ради
Бiлобородько Наталi Микитiвни. Голосувало «За» 346777 голосів.
7. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.Слухали: Директора Вечерову О.М. щодо обрання членiв Наглядової ради в кiлькостi 5 чоловiк.
На голосування ставиться питання про обрання членiв Наглядової ради з
кандидатiв: - Керопян Юрiй Анушаванович, Керопян Сергiй Анушаванович, Глазков Валерiй Iванович, Галушко Сергiя Стапановича, Бiлобородько
Наталя Микитiвна, Войтенко Володимир Вiкторович;
Шляхом кумулятивного голосування членами Наглядової ради обрано:
Керопяна Юрiя Анушавановича, Керопяна Сергiя Анушавановича, Глазкова Валерiя Iвановича, Галушко Степана Семеновича, Бiлобородько Наталю Микитiвну
8. Прийняття рiшень про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства.Слухали: Директора Вечерову О.М. щодо припинення повноважень посадових осiб Товариства. Прийнято рiшення: Припинити повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Гончарової Нiни Михайлiвни, члена
Ревiзiйної комiсiї Крилова Олександра Михайловича, члена Ревiзiйної
комiсiї Алексова Степана Iвановича.
9. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Слухали: Директора Вечерову О.М. щодо обрання членiв Ревiзiйної комiсiї
в кiлькостi 3 чоловiк. На голосування ставиться питання про обрання членiв
Ревiзiйної комiсiї з кандидатiв: Гончарова Нiна Михайлiвна, Крилова Олександра Михайловича, Алексова Степана Iвановича.Шляхом кумулятивного голосування Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання членами Ревізійної комісіі: Гончарову Ніну Михайлівну, Алексова
Степана Івановича, Крилова Олександра Миколайовича.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось

1. Повне наймену- Публiчне акцiонерне товаривання емітента,
ство «Шляхово-будiвельне
код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, управлiння №22», 20503476Запорізька ,
міжміський код та Бердянський, 71154, село Азовське (Луначарське),
телефон емітента Космiчна, буд.64 06153-92-8-90
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 19.01.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію shbu22.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності ТОВ «Аудиторська фiрма «ДIАЛОГ -ОПТИМ», 38024777
ТОВ «Аудиторська фiрма «ДIАЛОГ -ОПТИМ», 38024777
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство)
Вид загальних зборів- чергові.Дата проведення- 22.04.2016року. Кворум53,25%.
Перелік питань, що розглядались на зборах:1. Обрання складу та членiв
Лiчильної комiсiї. 2. Розглад звiту директора про результати дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту.
3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття
рiшень за наслiдками розгляду звiту.4. Затвердження рiчного звiту
(фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 рiк. 5. Прийняття рiшення
про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2015 рiк. 6. Прийняття
рiшень про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.8. Прийняття рiшень про
припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
9. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.10. Попереднє схвалення
(попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинiв, якi можуть
вчинятися протягом року i предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Результати розгляду порядку денного:
1.Членами лічильної комісії обрані Крилов О.М., Алексов С.I. Затверджено регламент проведення Загальних зборiв:
- доповiдi, iнформацiї з питань порядку денного до 20 хв.
- виступи i коментарi – до 5 хв.
- вiдповiдi на питання – без обмежень часу.
Порядок голосування на загальних зборах акцiонерiв – бюлетенями. Голосувало «За» 346777 голосів.2. За результатами розгляду звіту директора
Товариства прийнято рішення: роботу Виконавчого органу Товариства в
2015 роцi визнати задовiльною, такою, що вiдповiдає метi та напрямкам
дiяльностi Товариства та затвердити звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. Голосувало «За»
346777 голосів.
3. За результатами розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк
прийнято рішення:Роботу Наглядової ради Товариства в 2015 роцi визнати задовiльною, та затвердити звiт Наглядової ради Товариства за
2015 рiк.
Голосувало «За» 346777 голосів.
4.Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за
2015 рiк.
Слухали: Директора Товариства , яка ознайомила присутнiх на Загальних
зборах Товариства iз рiчним звiтом та балансом Товариства за 2015 рiк.
прийнято рішення: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за
2015 рiк. Голосувало «За» 346777 голосів.
5. Прийняття рiшення про порядок розподiлу прибутку Товариства за
2015 рiк.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1608
1361
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1088
1009
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
146
98
Сумарна дебіторська заборгованість
4
0
Грошові кошти та їх еквіваленти
296
197
Власний капітал
586
335
Статутний капітал
164
164
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-1099
-1230
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
1022
1025
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0.2
0.09
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.2
0.09
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
656844
656844
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариемітента,
код
за
ство «Шляхово-будiвельне
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код управлiння №22», 20503476 Запорізька , Бердянський, 71154, село Луначарське, 64
та телефон емітента
06153-92-8-90
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 19.01.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: shbu22.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності : ТОВ «Аудиторська фiрма «ДIАЛОГ-ОПТИМ», 38024777
ТОВ «Аудиторська фiрма «ДIАЛОГ-ОПТИМ», 38024777
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство)
Дата проведення, кворум
Вид загальних зборів-чергові. Дата проведення 24.04.2014. Кворум-68,53%.
Перелік питань, що розглядались на зборах:1.Обрання складу та членів
лічильної комісії.2Звіт виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2013 рік.3.Звіт голови Наглядової ради, та прийняття рішень
за наслідками розгляду звіту за 2013рік. 4.Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішень за результатами розгляду за 2013
рік.5.Затвердження річного звіту Товариства. 6.Прийняття рішення про
порядок покриття збитку Товариства за 2013 рік.7.Прийнття рішення про
попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення загальних зборів акціонерів, та
надання повноважень на укладання значних правочинів.
Результати розгляду порядку денного: 1.Вечеровим П.І. запропоновано
обрати лічильну комісію в складі трьох чоловік. Прийнято рішення: Обрано
лічильну комісію в складі 3 чоловік- Алексова С.І., Вечерова Д.П., Галушко
С.С. Проголосувало «За» -450167 голосів, тобто 100% голосів акціонерів.
.2.Звіт Вечерової О.М. про результати діяльності Товариства в 2013 році
прийняти до уваги в повному обсязі. Проголосувало «За» -450167 голосів,
тобто 100% голосів акціонерів. 4.Звіт голови Наглядової ради Керопяна
Ю.А. за 2013 рік затверджено в повному обсязі. Проголосувало
«За» -450167 голосів, тобто 100% голосів акціонерів. 4.Звіт голови Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства в 2013 році затверджено.
Проголосувало «За» -450167 голосів, тобто 100% голосів акціонерів.
5.Затверджено річний звіт Товариства про результати діяльності в
2013 році. Проголосувало «За» -450167 голосів, тобто 100% голосів акціонерів 6.Прийнято рішення: Отриманий прибуток в розмірі 30,0 тис.грн направити на погашення збитків минулих років. Проголосувало «За» -450167
голосів, тобто 100% голосів акціонерів 7.Прийнято рішення про попереднє
схвалення та надання повноважень Товариству на вчинення значних правочинів на період з 24 квітня 2014 року по 23 квітня 2015 року. Проголосувало «За» -450167 голосів, тобто 100% голосів акціонерів
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не прий
малось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звіт- поперений
дній
Усього активів
1420
1361
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1054
1100
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
83
88
Сумарна дебіторська заборгованість
0
0
Грошові кошти та їх еквіваленти
158
0
Власний капітал
276
247
Статутний капітал
164
164
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-1289
-1318
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
1144
114
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0.04
-0.01
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.04
-0.01
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
656844 656844
Цінні папери власних випусків, загальна номінальна
викуплені протягом звітного
вартість
у відсотках від
періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента

РИСТВО «НАУКОВОДОСЛIДНИЙ ТА ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСЬКИЙ
IНСТИТУТ ГIРНИЧОРУДНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ З
ДОСЛIДНИМ ЗАВОДОМ»

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
Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано
або
припинено
повноваження)
1
2
18.12.2017 звільнено

04819211
50024, м. Кривий Рiг, вул. Петра Калнишевського, 1 А
0564924680 0564924684
lln@ndpi.kr.ua
www.ndpi.kr.ua

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

II. Текст повідомлення
Посада
Прізвище,
ім’я, по
батькові
фізичної
особи або
повне
найменування юридичної особи
3
Голова
правлiння

4
Петренко
Микола
Iванович

Паспортні
дані
фізичної
особи або
ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ
юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента
(у
відсотках)

5

6
0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до п.1.2. Статуту ПАТ «КРИВОРIЖНДПIРУДМАШ»
«п.1.2. Єдиним засновником Товариства є держава в особi Мiнiстерства
економiчного розвитку i торгiвлi України.».18 грудня 2017 р. Мiнiстерство
економiчного розвитку i торгiвлi України – уповноважений орган
управлiння видало Наказ № 239-п «Про звiльнення Петренка М.I.». Даним Наказом Петренка Миколу Iвановича звiльнено з посади голови
правлiння ПАТ «КРИВОРIЖНДПIРУДМАШ» 19 грудня 2017 р. з пiдстав,
передбачених контрактом. Петренко М.I. обiймав посаду Голови
правлiння з 09.11.2007 р., йому не належать акцiї товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних.
18.12.2017 призначеВ.о.
Шиловський
0
но
Голови
Олександр
правлiння
Петрович
Зміст інформації:
Вiдповiдно до п.1.2. Статуту ПАТ «КРИВОРIЖНДПIРУДМАШ»
«п.1.2. Єдиним засновником Товариства є держава в особi Мiнiстерства
економiчного розвитку i торгiвлi України.».18 грудня 2017 р. Мiнiстерство
економiчного розвитку i торгiвлi України – уповноважений орган
управлiння видало Наказ № 240-п «Про призначення Шиловського
О.П.». Даним Наказом Шиловського Олександра Петровича призначено
виконувачем обов’язкiв голови правлiння ПАТ «КРИВОРIЖНДПIРУДМАШ»
з 20 грудня 2017 р. до призначення керiвника цього пiдприємства в установленому законодавством порядку. З 05.03.2010 р. до призначення на
посаду в.о. Голови правлiння Шиловський О.П. обiймав посаду директора ТОВ «ШАГ-ПI». Йому не належать акцiї товариства. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Особа не надала згоди на розкриття 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
Шиловський Олександр
Петрович
В.о. Голови правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
17.01.2018

№13, 19 січня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Бліц-Інформ»,
код ЄДРПОУ 20050164
(місцезнаходження: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 25)
(далі-Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних
зборів акціонерів, які відбудуться 19.02.2018 року за адресою: м. Київ,
вул. Кіото, 25, 2 поверх, кімната переговорів.
Початок зборів о 10 годині 00 хвилин. Реєстрація з 9 години 30 хвилин до 9 години 50 хвилин за місцем проведення зборів. Дата складення
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –
13.02.2018 року.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів.
4. Припинення повноважень виконавчого органу Товариства.
5. Обрання виконавчого органу Товариства.
6. Внесення змін до статуту ПрАТ «Бліц-Інформ» та затвердження його
у новій редакції.
7. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
8. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
9. Затвердження Положення про Виконавчий орган-Президента Товариства.
10. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
11. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упов
новажується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
17. Надання повноважень президенту Товариства брати участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Бліц-Інформ» та приймати рішення з питань порядку денного на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
«Видавничий дім «Бліц-Інформ».
18. Надання повноважень президенту Товариства брати участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Друкарський дім «Бліц-Інформ» та приймати рішення з питань порядку денно-

го на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
«Друкарський дім «Бліц-Інформ».
19. Продаж та передача частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Бліц-Інформ»
20. Здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства
та змін до відомостей про юридичну особу в органах державної влади.
Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку
денного, звернувшись з письмовим запитом або особисто до особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, кожний робочий день з 09-00 по 13-00 години за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 25,
другий поверх, кімната переговорів, а в день проведення Загальних зборів - також у місті їх проведення.
Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для
прийняття рішень, повинен містити П.І.Б. акціонера, поштову адресу. У разі
особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що
підтверджує його особу та повноваження. Посадовою особою Товариства,
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Фурсік Н.О., тел. (044)593-05-06.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за
20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу
органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції
щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера
(акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. акціонера, який її вносить,
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій,
що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.blitz.kiev.ua.
Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Довідки за
телефоном: (044) 593-05-06.
Наглядова рада ПрАТ «Бліц-Інформ»

ПрАТ «ОСОБЛИВЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО БУДIВЕЛЬНИХ I ШЛЯХОВИХ МАШИН»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості
про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
простих акцій акціонерного товариства) ПрАТ «ОСОБЛИВЕ
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО БУДIВЕЛЬНИХ I ШЛЯХОВИХ
МАШИН». Код за ЄДРПОУ 00241229.
1. Місцезнаходження
04112, Київ,
Дегтярiвська, б. 52
2. Міжміський код, телефон та факс
(044) 584-39-47
3. Електронна поштова адреса
ukrizv@gmail.com
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
www.OKBM.com.ua
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації

Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОСОБЛИВЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО БУДIВЕЛЬНИХ I ШЛЯХОВИХ МАШИН» повiдомляє

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.

Загальні відомості.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ».
2. Код за ЄДРПОУ: 21155959.3. Місцезнаходження: 46006, м. Тернопiль,
вул. Митрополита Шептицького,20.4. Міжміський код, телефон та факс:
(0352) 251483 250492.5. Електронна поштова адреса: admin@tmgaz.te.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.tmgaz.te.ua/emitent.7. Вид особливої
інформації:Відомості про зміну типу акціонерного товариства.II. Текст повідом
лення. 14 грудня 2017 року позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Тернопiльмiськгаз»
прийняли рiшення про змiну типу товариства з публiчного акцiонерного това-

про змiну пакету акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Глобал-сервiс» (код 32981553, мiсцезнаходження: 01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 15), який зменшився до 0,00% СК, та
вiдповiдно про змiну пакету голосуючих акцiй, який зменшився до
0,00% вiд СК Товариства. Загальна кiлькiсть ЦП в СК Товариства 412444 шт., загальна номiнальна вартiсть ЦП 103111,00 грн.
Повiдомлення отримано 17.01.2018 р.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОСОБЛИВЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО БУДIВЕЛЬНИХ I ШЛЯХОВИХ МАШИН» повiдомляє
про змiну пакету акцiй Григор`єва Вадима Анатолiйовича (код
2450516398, мiсцезнаходження: 03162, м.Київ, Голосiївський район,
ПРОСПЕКТ 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 106/2, квартира 51), який
збiльшився до 58,608198 % СК, та вiдповiдно про змiну пакету голосуючих акцiй, який збiльшився до 58,608198 % вiд СК Товариства. Загальна кiлькiсть ЦП в СК Товариства - 412444 шт., загальна номiнальна
вартiсть ЦП 103111,00 грн. Повiдомлення отримано 17.01.2018 р.

риства на приватне акцiонерне товариство та змiну повного найменування
товариства з Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї
«Тернопiльмiськгаз»
на
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ». 16 сiчня 2018 року проведено державну реєстрацiю
вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному
державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни:
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї
«Тернопiльмiськгаз». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля
змiни ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ»..
III. Підпис.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.2. Голова правлiння Бобрiвець Володимир Леонiдович.
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№13, 19 січня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановні акціонери!»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО «БУДПЛАСТИК», ЄДРПОУ 05524883, юридична

адреса: 08500, Київська обл., місто Фастів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 82
(надалі ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик» або «Товариство») повідомляє Вас, що
«19» лютого 2018 року о 11 годині 00 хвилин за адресою місцезнаходження
Товариства: 08500, Київська обл., місто Фастів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 82 відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах буде відбуватись «19» лютого 2018 року з 10 години 00 хв. по 10 годину 30 хв. за київським часом за адресою проведення зборів: 08500, Київська обл., місто Фастів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 82.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі оригінал паспорту, а представникам акціонерів – оригінал паспорту та оригінал довіреності на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах,
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного за місцезнаходженням Товариства: 08500, Київська обл., місто
Фастів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 82, у робочі дні протягом робочого
часу з 09:00 години до 18:00 години. Відповідальна особа: Голова правління ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик» Панасюк Ю.І. З огляду на крадіжку, що
мала місце напередодні та встановлений факт підробки службових документів Товариства ознайомлення з документами буде здійснюватися під
наглядом охорони та з застосуванням відео записуючих пристроїв.
В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за
місцем проведення зборів.
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах визначено «15» лютого 2018 року.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також
щодо нових кандидатів до складу органів товариства.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):
1) Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик».
2) Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик».
3) Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик».
4) Про припинення ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик» шляхом ліквідації.
5) Про обрання ліквідатора ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик».
6) Про припинення повноважень органів управління ПрАТ «ЕПКТБ
«Будпластик».
7) Про затвердження порядку та строків проведення ліквідації
ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик».
8) Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що
залишилося після задоволення вимог кредиторів.
9) Про затвердження всіх значних правочинів, вчинених Товариством у
2016 та 2017 роках.
10)Про затвердження рішень Наглядової ради ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик».
11) Про затвердження рішень прийнятих загальними зборими
ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик» в 2017 році.
З повагою,
Голова Правління ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик»
Панасюк Ю.І. _______________________________ мп

Публiчне акцiонерне товариство
«Хiмтекстильмаш»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство
«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 Інтер- htt://chimtextilmash.at.ua/index/
нет, яка додатково використову- kvartalnaja_otchjotnost/0-4/
ється емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Додаткова інформація до зміни
складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення:
Відповідно до п.8.112 Статуту ПАТ Наглядовою радою 15.09.2017 року
(протокол №3) затверджено новий склад Правління строком на 3 роки.
Члени правління:
1. Голова Правління - Радченко Олександр Олексійович. Займав посаду
голови Правління ПАТ «Хімтекстильмаш» з 24.02.2015 року. Акціями Товариства не володіє, судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа відмовилась від оприлюднення своїх паспортних даних.
2. Перший заступник голови правління – Болтян О.І. Болтян О.I. має
вишу економiчну освiту. Працювала на посадi заступника директора з
економiки та фiнансiв ПАТ НВП «Бiльшовик» м.Київ в 2014 роцi.
Акцiями Товариства не володiє. Судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має. Посадова особа вiдмовилась вiд оприлюднення своїх
паспортних даних.
3. Заступник Голови правління з технічних та комерційних питань Шумний Ю.Д.
Шумний Юрiй Димитрович працює заступником Голови правлiння з
технiчних та комерцiйних питань останні п’ять років. Акцiями Товариства
не володiє. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа вiдмовилась вiд оприлюднення паспортних даних.
4. Головний бухгалтер – Шкапова Свiтлана Олександрiвна працює головним бухгалтером ПАТ «Хімтекстильмаш» останні п’ять років. Акцiями
Товариства не володiє. Судимостей за корисливі та посадові злочини не
має. Посадова особа відмовилась від оприлюднення своїх паспортних даних.
5. Провідний економіст – Шамара Ольга Володимирівна працює на цій
посаді останні п’ять років. Акціями Товариства не володіє. Судимостей за
корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа відмовилась від 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.І.
В.о. Голови правління
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
18.01.2018р.

ПрАТ «МАГАЗИН КИЯНКА»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства)
ПрАТ «МАГАЗИН КИЯНКА».
Код за ЄДРПОУ 01564466
1. Місцезнаходження
01023, Київ, Мечникова, 9
2. Міжміський код, телефон та факс
(044) 364-75-60
3. Електронна поштова адреса
lifanova100@gmail.com
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
www.kiyanka.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації

Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАГАЗИН «КИЯНКА»
повiдомляє про змiну пакету акцiй Дочiрнє пiдприємство
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«Побутсервiс»(Україна) (код 23730379, мiсцезнаходження: 01135,
м. Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 146), який зменшився до
0,014776 % СК, та вiдповiдно про змiну пакету голосуючих акцiй, який
зменшився до 0,014776% вiд СК Товариства. Загальна кiлькiсть ЦП в
СК Товариства - 1746012 шт., загальна номiнальна вартiсть ЦП
1833312,60 грн. Повiдомлення отримано 17.01.2018 р.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАГАЗИН «КИЯНКА»
повiдомляє про змiну пакету акцiй АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АНДРЕЦIНТ КЕПIТАЛ ЛIМIТЕД» ,
Кiпр (код НЕ 209098, , мiсцезнаходження: Стасiну 1, Мiтсi Бiлдiнг 1,
1-й поверх, кiмната/офiс 4, Площа Елефтерiас, 1060, Нiкосiя, Кiпр),
який збiльшився до 86,730789 % СК, та вiдповiдно про змiну пакету
голосуючих акцiй, який збiльшився до 86,730789 % СК Товариства.
Загальна кiлькiсть ЦП в СК Товариства - 1746012 шт., загальна
номiнальна вартiсть ЦП 1833312,60 грн. Повiдомлення отримано
17.01.2018 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЧЧИНА-АВТО»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ
ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЧЧИНА-АВТО»,
ідентифікаційний код – 03112811 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 21011, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Ватутіна, 172,повідомляє, що позачерговими Загальними зборами акціонерів
ПРАТ «ВІННИЧЧИНА-АВТО»15.12.2017р. прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на 5 000 000,00 (п’ять мільйонів
гривень 00 копійок) гривень шляхом приватного розміщення додаткових
акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення, їх тип,
номінальна вартість:500 000 (п’ятсот тисяч) штук простих іменних акцій
номінальною вартістю 10(десять) гривень кожна. Привілейовані акції Товариством не випускаються.
Загальна номінальна вартість акцій, що передбачені до
розміщення:5 000 000,00 (п’ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень.
Ціна розміщення акцій:10,00 (десять гривень 00 копійок) гривень за
одну акцію.
Форма існування акцій:бездокументарна.
Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, визначається як кількість акцій, пропорційна частці належних йому
акцій у загальній кількості акцій Товариства на дату прийняття рішення
про збільшення статутного капіталу (15.12.2017р.), розрахована від загальної кількості акцій, запропонованих до розміщення. Якщо розрахована таким чином кількість акцій не є цілим числом, вона округлюється до
цілого числа в сторону зменшення.
Строк і порядок реалізації акціонерами переважного права на
придбання акцій, що пропонуються до розміщення:
Кожен акціонер Товариства, що є власником простих акцій на дату
прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто на 15 грудня 2017 року, має переважне право
на придбання акцій додаткової емісії у кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
Переважне право акціонерів Товариства реалізується в строк з 29 січня 2018 року по 16 лютого 2018 року включно.
Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає на
ім’я Генерального директора Товариства в установлений строк письмову
заяву про придбання акцій. Заява приймається Товариством не пізніше
дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками.
У заяві акціонера обов’язково повинно бути зазначено його прізвище,
ім’я, по батькові (найменування), місце проживання (місцезнаходження),
паспортні дані, реєстраційний код облікової картки платника податку (код
ЄДРПОУ), номер контактного телефону, кількість акцій, що ним придбаваються, спосіб отримання примірника договору про придбання акцій.
Заява від фізичної особи підписується особисто або уповноваженим
представником фізичної особи. У разі подання заяви представником акціонера, до заяви обов’язково додається оригінал або нотаріально засвідчена копія довіреності, що підтверджує повноваження такого представника.
Заява від імені юридичної особи підписується її керівником або уповноваженою особою та засвідчується печаткою юридичної особи (у разі наявності). Разом із заявою надається копія статуту юридичної особи, засвідчена нотаріально. Для підтвердження повноважень керівника юридичної
особи надається засвідчене такою юридичною особою рішення уповноваженого органу про призначення на посаду керівника юридичної особиакціонера Товариства. Для підтвердження повноважень уповноваженої
особи надається оригінал або засвідчена юридичною особою копія відповідної довіреності. Якщо статутом юридичної особи повноваження щодо
придбання акцій належать до компетенції інших органів юридичної особи,
до заяви додається копія такого рішення, засвідчена юридичною особою.
Заяви акціонерів приймаються та розглядаються Товариством в робочі
дні в період з 29 січня 2018 року по 16 лютого 2018 року включно з 10:00
до 16:00 год. (перерва на обід – з 13:00 до 14:00 год.) за місцезнаходженням Товариства: Україна, 21011, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 172, 2-й поверх,
кімната №б/н, юридичний відділ.
Заяви на придбання додаткових акцій, надані акціонерами або їх представниками особисто, реєструються в обліковому журналі та розглядаються відповідно до черговості їх надходження. При цьому факт реєстрації заяви засвідчується особистим підписом акціонера (представника
акціонера) в журналі. У випадку якщо заяви на придбання додаткових акцій надані засобами поштового зв’язку, у журналі, замість підпису акціонера (представника акціонера), ставиться відповідна відмітка.
Заяви на придбання додаткових акцій, надані не в межах встановленого строку, та/або зміст яких не відповідає вимогам законодавства, розгляду не підлягають та вважаються такими, що не були подані.
Акціонери, які не надали заяви на придбання акцій протягом строку
реалізації акціонерами переважного права (з 29 січня 2018 року по 16 лютого 2018 року), вважаються такими, що відмовились від реалізації свого
переважного права на придбання акцій.

Кошти в оплату за акції перераховуються акціонерами протягом строку
реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії (в період з 29 січня 2018 року по 16 лютого 2018 року) після подання до Товариства відповідної заяви.
Грошові внески в оплату за акції акціонери здійснюють у гривнях. Внесення коштів здійснюється в розмірі 100% вартості акцій, що придбаваються акціонерами, в безготівковій формі шляхом перерахування коштів
на відповідний рахунок Товариства.
Реквізити для перерахування коштів акціонерами в оплату за акції:
Одержувач: ПРАТ «ВІННИЧЧИНА-АВТО», код ЄДРПОУ 03112811,
п/р 26000553328 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805, призначення платежу: «Оплата за акції ПРАТ «ВІННИЧЧИНА-АВТО» додаткового випуску, без ПДВ».
На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання
акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, Товариство
видає акціонерам письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій Товариства протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних
коштів Товариством, але не пізніше для, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення
акцій.
Письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій видається особисто акціонеру (його уповноваженому представнику) під підпис.
Якщо акціонер не звернувся до Товариства у вищезазначений термін, то
письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій надсилається рекомендованим поштовим відправленням на адресу, зазначену у
заяві акціонера про придбання акцій.
У разі відповідності поданої заяви визначеним вимогам, а також за
умови стовідсоткової оплати вартості акцій протягом строку реалізації переважного права (в період з 29 січня 2018 року по 16 лютого 2018 року
включно), між акціонером та Товариством на протязі строку першого етапу
укладення договорів з першими власниками (з 19 лютого 2018 року по
12 березня 2018 року включно) укладається договір купівлі-продажу акцій
в трьох примірниках (по одному для акціонера, Товариства та депозитарної установи). Примірник договору, підписаний обома сторонами, видається акціонеру (представнику акціонера) особисто або надсилається поштою рекомендованим листом. Спосіб отримання примірнику договору
акціонер зазначає в заяві на придбання акцій під час реалізації переважного права.
У разі відмови акціонера від укладання договору купівлі-продажу додаткових акцій, Товариство повертає сплачені акціонером під час реалізації переважного права кошти протягом 30 календарних днів після дати
закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками.
Акціонер вважається таким, що відмовився від укладання договору купівліпродажу акцій, якщо протягом першого етапу укладення договорів з першими власниками він (або його представник) не звернувся до Товариства
та не уклав (не підписав) відповідний договір з Товариством. Акції, щодо
яких не були укладені договори купівлі-продажу акцій на першому етапі
укладення договорів з першими власниками, враховуються у кількість акцій, що не реалізовані протягом першого етапу підлягають реалізації на
другому етапі.
На другому етапі укладення договорів з першими власниками (13 березня 2018 року) здійснюється укладання договорів на придбання акцій,
які залишилися нереалізованими на першому етапі, з акціонерами Товариства станом на 15 грудня 2017 року.
Для придбання акцій на другому етапі акціонерами подаються та реєструються Товариством заяви, в яких зазначається кількість акцій, яку заявник планує придбати в межах загальної кількості акцій, що підлягають
реалізації на другому етапі, та укладається договір купівлі-продажу акцій.
Оплата вартості акцій здійснюється відповідно до умов приватного
розміщення, в повному обсязі не пізніше 13 березня 2018 року шляхом
внесення грошових коштів на відповідний рахунок Товариства.
У випадку порушення особою, що бажає придбати акції на другому етапі укладення договорів з першими власниками, термінів та/або умов оплати акцій, Товариство повертає зазначеній особі кошти протягом 30 календарних днів після дати закінчення другого етапу укладення договорів з
першими власниками. Договір купівлі-продажу цінних паперів в такому
разі вважається розірваним, а акції, щодо придбання яких акціонером
була подана заява, вважаються нерозміщеними.
Протягом другого етапу укладення договорів з першими власниками
заяви акціонерів на придбання акцій задовольняються у порядку їх надходження та реєстрації, до моменту вичерпання обсягу акцій, що підлягають реалізації на другому етапі. Перевищення запланованого обсягу розміщення акцій не допускається.
Укладення договорів купівлі-продажу акцій здійснюється за місцезнаходженням Товариства: Україна, 21011, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 172,
2-й поверх, кімната №б/н, юридичний відділ.
Генеральний директор ПРАТ «ВІННИЧЧИНА-АВТО» Злотницький С.М.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№13, 19 січня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя «Аско-Медсервiс»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя «АскоМедсервiс»
2. Код за ЄДРПОУ
13550765
3. Місцезнаходження
03150, мiсто Київ, Горького, 122
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 247-40-70 (044) 247-40-70
5. Електронна поштова адреса
lawyer@ams.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.ams.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Засiданням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «Аско-Медсервiс» (Протокол №75 вiд
16.01.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови
правлiння - Дiденко Тетяни Вiкторiвни з 16.01.2018 року на пiдставi заяви

про дострокове припинення повноважень. Посадова особа не надавала
згоди на розкриття паспортних данних. Посадова особа пакетом акцiй Товариства не володiє. Посадова особа перебувала на посадi протягом одного року та п’яти мiсяцiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
Засiданням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «Аско-Медсервiс», (Протокол №75 вiд
16.01.2018 року) прийнято рiшення про обрання на посаду Голови правлiння Iваненко Юлiю Степанiвну строком на 3 роки з 17.01.2018 року. Посадова
особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Розмiр частки,
якою володiє посодова особа у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 9,5 % Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття iнформацiї
щодо iнших посад, якi Вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв
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
Iваненко Юлiя Степанiвна
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
17.01.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИРИКIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИРИКIВСЬКЕ ХЛIБО
ПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО»
2. Код за ЄДРПОУ
00955963
3. Місцезнаходження
42831, Сумська обл.,
Великописарiвський р-н, смт.
Кирикiвка, пров. Вокзальний, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та
(05457) 5-31-73, (05457) 5-31-44
факс
(05457) 5-31-73, (05457) 5-31-44
5. Електронна поштова адреса
vat_00955963@aft.org.ua
http://00955963.emitents.org
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

II. Текст повідомлення
У ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «КИРИКIВСЬКЕ
ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (надалi - Товариство), вiдбулися
змiни в складi посадових осiб емiтента, а саме: на пiдставi рiшення наглядової ради Товариства вiд 17.01.2018 року, протокол №б/н, 17.01.2018 року припинено повноваження Голови Правлiння Товариства - Демченка Олександра
Iвановича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано) в зв’язку зi змiною органiзацiйної структури Товариства та створенням
одноосiбного виконавчого органу. На зазначенiй посадi посадова особа перебувала з 31.05.2017 року. Посадова особа не володiє часткою в статутному
капiталi Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. На посаду керівника одноосібного виконавчого органу Товариства, станом на 17.01.2018 року, нікого не обрано.
У Товариствi вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента, а саме:
на пiдставi рiшення наглядової ради Товариства вiд 17.01.2018 року, протокол №б/н, 17.01.2018 року припинено повноваження члена Правлiння
Товариства - Лейби Iрини Петрiвни (згоди на розкриття паспортних даних
посадовою особою не надано) в зв’язку зi змiною органiзацiйної структури
Товариства та створенням одноосiбного виконавчого органу. На зазначенiй
посадi посадова особа перебувала з 28.01.2000 року. Посадова особа
володiє часткою в статутному капiталi у розмiрi 0,008144% Статутного

Михайлюк Сергій Олексійович

У повідомленні про придбання значного пакета акцій Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОЗБУТ», код за ЄДРПОУ 30167642, надрукованого в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та

капiталу Товариства, або 450 штук простих iменних акцiй, загальною
номiнальною вартiсть 112,50 грн. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Замість зазначеної посадової
особи на цю посаду нікого не обрано.
У Товариствi вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента, а саме:
на пiдставi рiшення наглядової ради Товариства вiд 17.01.2018 року, протокол №б/н, 17.01.2018 року припинено повноваження члена Правлiння
Товариства - Мандрики Тетяни Миколаївни (згоди на розкриття паспортних
даних посадовою особою не надано) в зв’язку зi змiною органiзацiйної
структури Товариства та створенням одноосiбного виконавчого органу. На
зазначенiй посадi посадова особа перебувала з 29.08.2016 року. Посадова
особа не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замість
зазначеної посадової особи на цю посаду нікого не обрано.
У Товариствi вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента, а саме:
на пiдставi рiшення наглядової ради Товариства вiд 17.01.2018 року, протокол №б/н, 17.01.2018 року припинено повноваження члена Правлiння
Товариства - Сидоренка Василя Iвановича (згоди на розкриття паспортних
даних посадовою особою не надано) в зв’язку зi змiною органiзацiйної
структури Товариства та створенням одноосiбного виконавчого органу. На
зазначенiй посадi посадова особа перебувала з 10.08.2008 року. Посадова
особа не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замість
зазначеної посадової особи на цю посаду нікого не обрано.
У Товариствi вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента, а саме:
на пiдставi рiшення наглядової ради Товариства вiд 17.01.2018 року, протокол №б/н, 17.01.2018 року припинено повноваження члена Правлiння
Товариства - Остренка Володимира Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано) в зв’язку зi змiною
органiзацiйної структури Товариства та створенням одноосiбного виконавчого органу. На зазначенiй посадi посадова особа перебувала з 10.07.2008
року. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Замість зазначеної посадової особи на цю посаду нікого не обрано.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Демченко Олександр Iванович
Директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П.

18.01.2018
(дата)

фондового ринку» №245 (2750) 26.12.2017 року на сторінці 19 допущено
помилку. В повідомленні замість прізвища, ім’я та по-батькові Михайлюк
Сергій Олександрович в усіх відмінках слід читати як Михайлюк Сергій
Олексійович.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»

Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»
2. Код за ЄДРПОУ 35591059
3. Місцезнаходження Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 585-70-91
5. Електронна поштова адреса info@globusbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.globusbank.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення відомості про зміну складу посадових осіб емітента
«Шановні акціонери!»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО «БУДПЛАСТИК», ЄДРПОУ 05524883, юридич-

на адреса: 08500, Київська обл., місто Фастів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 82
(надалі ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик» або «Товариство») повідомляє Вас, що
«19» лютого 2018 року о 17 годині 00 хвилин за адресою місцезнаходження
Товариства: 08500, Київська обл., місто Фастів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 82 відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах буде відбуватись «19» лютого 2018 року з 16 години 00 хв. по 16 годину 30 хв. за київським часом за адресою проведення зборів: 08500, Київська обл., місто Фастів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 82.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі оригінал паспорту, а представникам акціонерів – оригінал паспорту та оригінал довіреності на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах,
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного за місцезнаходженням Товариства: 08500, Київська обл., місто
Фастів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 82, у робочі дні протягом робочого
часу з 09:00 години до 18:00 години. Відповідальна особа: Голова правління ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик» Панасюк Ю.І. З огляду на крадіжку, що
мала місце напередодні та встановлений факт підробки службових документів Товариства ознайомлення з документами буде здійснюватися під
наглядом охорони та з застосуванням відео записуючих пристроїв.
В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за
місцем проведення зборів.
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах визначено «15» лютого 2018 року.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також
щодо нових кандидатів до складу органів товариства.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний
загальних зборів акціонерів):
1) Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик».
2) Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик».
3) Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик».
4) Про припинення ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик» шляхом ліквідації.
5) Про обрання ліквідатора ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик».
6) Про припинення повноважень органів управління ПрАТ «ЕПКТБ
«Будпластик».
7) Про затвердження порядку та строків проведення ліквідації
ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик».
8) Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що
залишилося після задоволення вимог кредиторів.
9) Про затвердження всіх значних правочинів, вчинених Товариством у
2016 та 2017 роках.
10)Про затвердження рішень Наглядової ради ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик».
11) Про затвердження рішень прийнятих загальними зборими
ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик» в 2017 році.
З повагою,
Голова Правління ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик»
Панасюк Ю.І. __________________________________ мп

II. Текст повідомлення
ПАТ «КБ «ГЛОБУС» повідомляє, що на підставі рішення Наглядової
ради ПАТ «КБ «ГЛОБУС», затвердженого протоколом №3 від 17 січня
2018 року, Ліпатова Аліна Михайлівна з 17 січня 2018 року приступає до
виконання обов’язків Головного бухгалтера та члена Правління ПАТ «КБ
«ГЛОБУС», у зв’язку з погодженням на посаду Національним банком
України.
Ліпатова Аліна Михайлівна (згоди на розкриття паспортних даних не
отримано) прямої участі в статутному капіталі ПАТ «КБ «ГЛОБУС» не має,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова Правління
______________
С. Г. Мамедов
М. П.
17.01.2018 року
ПАТ «КБ «ГЛОБУС»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне

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

акцiонерне
товариство
«Страхова компанiя
«Аско-Медсервiс»

13550765
03150, мiсто Київ, Горького, 122
(044) 247-40-70 (044) 247-40-70
lawyer@ams.com.ua
www.ams.com.ua
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Повноваження Ревiзора Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Аско-Медсервiс» Іваненко Юлії Степанівни було достроково припинено з 16.01.2018 року на пiдставi заяви про дострокове припинення повноважень Ревiзора вiд 02.01.2018 року. Посадова особа не
надавала згоди на розкриття паспортних данних. Розмiр частки, якою
володiє посодова особа у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 9,5 % Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття iнформацiї
щодо iнших посад, якi Вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв
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
Iваненко Юлiя Степанiвна
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
17.01.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИРИКIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПIДПРИЄМСТВО»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИРИКIВСЬКЕ
ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПIДПРИЄМСТВО»
2. Код за ЄДРПОУ
00955963
3. Місцезнаходження
42831, Сумська обл.,
Великописарiвський р-н,
смт. Кирикiвка,
пров. Вокзальний, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та
(05457) 5-31-73, (05457) 5-31-44
факс
(05457) 5-31-73, (05457) 5-31-44
5. Електронна поштова адреса
vat_00955963@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://00955963.emitents.org
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
В ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «КИРИКIВСЬКЕ
ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (надалi - Товариство), вiдбулися
змiни в складi посадових осiб емiтента, а саме: згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №б/н вiд 18.01.2018) з 18.01.2018 року
обрано на посаду Директора Товариства Демченка Олександра Iвановича
(згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано) в
зв’язку зi змiною органiзацiйної структури Товариства, створенням
одноосiбного виконавчого органу та необхiднiстю обрання Директора Товариства. Посадову особу обрано на термiн до 17.01.2020 року. Посадова
особа не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: Голови
Правлiння ПАТ «Сумський комбiкормовий завод» (код ЄДРПОУ 00686339),
Директора ПАТ «Сумський комбiкормовий завод» (код ЄДРПОУ 00686339),
Голови Правлiння ПрАТ «Кирикiвське ХПП» (код ЄДРПОУ 00955963), директора ТОВ «Сумикомбiкорм» (код ЄДРПОУ 30991968), директора ПВКП
«Персей» (код ЄДРПОУ 24002372), директора ТОВ «Дека-Хлiб» (код
ЄДРПОУ 37344761).
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
Демченко Олександр Iванович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
18.01.2018
(дата)

Рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у
бездокументарній формі
1. Реквізити емітента:

1.1. Повне найменування згідно з установчими документами: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГІДРОЕЛЕКТРОМОНТАЖ»

1.2. Скорочене найменування згідно з установчими документами:
ВАТ «ГЕМ»
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 13723817
1.4. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: Україна,
08720, Київська обл., Обухівський район, м. Українка, вул. Промислова, 35
1.5. Адреса для поштових повідомлень: Україна, 08720, Київська обл., Обухівський район, м. Українка, вул. Промислова, 35
1.6. Телефон, факс: тел. 044-465-53-51, факс. 044-465-53-51
1.7. Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення: В.о. Голови правління Медведєв Сергій Юрійович.
Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування,
щодо якого прийнято Рішення:
1.8. Вид/характеристика/серія, різновид, тип цінних паперів – акції
прості іменні
1.9. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:
1.9.1. Дата реєстрації: 13.05.1997 року
1.9.2. Орган, що видав свідоцтво: ДКЦПФР
1.9.3. Реєстраційний номер випуску: 469/1/97
1.10. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений для випуску цінних паперів у документарній формі існування:
UA1000501007
2. Реквізити Центрального депозитарію, який буде обслуговувати
випуск цінних паперів, щодо якого прийнято Рішення:
2.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
2.2. Скорочене найменування: ПАТ «НДУ»
2.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711
2.4. Місцезнаходження: вул. Нижній Вал 17/8, м. Київ, 04071
3. Реквізити депозитарної установи, у якій емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів:
3.1. Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю
«КОМЕКС-ФІНАНС»
3.2. Місцезнаходження: 03150, вул. Червоноармійська, 65, оф. 410,
м. Київ, Україна
3.3. Телефони контактної особи: (044) 289-10-70
3.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24381627
3.5. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи: номер ліцензії - №263371, дата видачі - 24.09.2013 р.,
орган, що видав ліцензію - Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
4. Кількість і відсоток голосів членів уповноваженого органу емітента, які беруть участь у засіданні:
Участь у засіданні беруть 3 (три) голоси, що складають 100% від загальної кількості голосів Правління Товариства.
5. Кількість і відсоток голосів членів уповноваженого органу емітента, які голосували за прийняття рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі:
За прийняття рішення голосувало 3 (три) голоси, що складають 100%
від загальної кількості голосів Правління Товариства.
В.о. Голови Правління
С.Ю. Медведєв

публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
публiчне акцiонерне товариство
емітента
«Нацiональна акцiонерна компанiя
«Нафтогаз України»
2. Код за ЄДРПОУ
20077720
3. Місцезнаходження
01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6
4. Міжміський код, телефон та 044 586-35-37, 044 586-33-10
факс
5. Електронна поштова адреса ngu@naftogaz.com
6. Адреса сторінки в мережі
http://www.naftogaz.com/files/emitent_
Інтернет, яка додатково
osoblyva/2018_1.htm
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
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II. Текст повідомлення
Згiдно з протоколом позачергового засiдання наглядової ради
Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» обрано Споттiсвуд
Клер Мерi Джоан головою наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї
«Нафтогаз України» з 22 грудня 2017 року. Особою не надано згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Попереднi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: член
наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України».
Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова правління
Коболєв А.В.
12.01.2018

№13, 19 січня 2018 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНIПРОПЕТРОВСЬК-АВТО»

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 ТОВАРИСТВО
емітента
«ДНIПРОПЕТРОВСЬК-АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ
20220933
3. Місцезнаходження
49041, Днiпро, проспект Працi, 16
4. Міжміський код,
0563758988 0563758988
телефон та факс
5. Електронна поштова urist@avtodnepr.dp.ua
адреса
6. Адреса сторінки в
dnepropetrovsk-avto.ukravto.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

Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО
«ПРИОЗЕРНЕ 2»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36837365
емітента
3. Місцезнаходження емітента
68300 м.Кiлiя вулиця Ленiна,
будинок 56
4. Міжміський код, телефон та факс 0484342588 0484342588
емітента
5. Електронна поштова адреса
info@priozerne.com.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі
priozerne.com.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента

II. Текст повідомлення
На
пiдставi
iнформацiйного
повiдомлення,
отриманого
вiд
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 15.01.2018, стало вiдомо про
завершення виконання процедур, пов’язаних з обовязковим продажем
простих акцiй ПРАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬК-АВТО» акцiонерами на вимогу
особи (осiб, що дiють спiльно), яка є власником домiнуючого контрольного
пакета акцiй, вiдповiдно до ст. 65 2 Закону України «Про акцiонернi товариства», внаслiдок чого збiльшилась кiлькiсть акцiй, що належить ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА
КОРПОРАЦIЯ» (код ЄДРПОУ 03121566, 01004, м.Київ, вул. Велика
Василькiвська, 15/2) до 12298748 штук, що становить 100%. До зазначених
змiн ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА
АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» належало 11895379 акцiй., що становить
96,720243%.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний директор

(підпис)
М.П.

Федаш Вiталiй Васильович
(ініціали та прізвище керівника)
16.01.2018
(дата)

2. Текст повідомлення
Повноваження Члена Наглядової Ради Юнчжi Чень (Yongzhi Chen)
( дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) представника акцiонера СНБМ IНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖI ПТЕ. ЛТД. (CNBM
INTERNATIONAL ENERGY PTE. LTD припинено 17.01.2018 р. (дата вчинення дiї 17.01.2018), у зв'язку з закiнченням строку повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.
Рiшення прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв , шляхом заочного голосування, протокол вiд 17.01.2018 р.
Члена Наглядової Ради Юнчжi Чень (Yongzhi Chen) (дана особа не надала
згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) обрано 17.01.2018 р. (дата вчинення дiї 17.01.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк,
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - менеджер, помiчник
директора, член Наглядової Ради. Рiшення прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв , шляхом заочного голосування, протокол вiд
17.01.2018 р. Посадова особа є представником акцiонера СНБМ IНТЕРНЕШНЛ
ЕНЕРЖI ПТЕ. ЛТД. (CNBM INTERNATIONAL ENERGY PTE. LTD
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ___________ Маргаза Андрiй Миколайович
М.П.

ПрАТ «АГРОПРОМСИСТЕМА»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства)
ПрАТ «АГРОПРОМСИСТЕМА». Код за ЄДРПОУ 00915122.
1. Місцезнаходження

02094, Київ,
проспект Гагарiна, 23
2. Міжміський код, телефон та факс
(044) 584-39-32
3. Електронна поштова адреса
brovzvit@gmail.com
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до- www.AGROPROMS.com.ua
датково використовується емітентом для
розкриття інформації
Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОМСИСТЕМА»
повiдомляє про змiну пакету акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«ЄВРОТЕКСТИЛЬ» (Україна) (код 32043726, мiсцезнаходження: 01015,
м. Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 15), який зменшився до 0,0% СК,
та вiдповiдно про змiну пакету голосуючих акцiй, який зменшився до 0,0%
вiд СК Товариства. Загальна кiлькiсть ЦП в СК Товариства – 4775308 шт.,
загальна номiнальна вартiсть ЦП 1193827,00 грн. Повiдомлення отримано
17.01.2018 р.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОМСИСТЕМА»
повiдомляє про змiну пакету акцiй Дочiрнє пiдприємство «Побутсервiс»

(Україна) (код 23730379, мiсцезнаходження: 01135, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 146), який зменшився до 0,00 % СК, та вiдповiдно про
змiну пакету голосуючих акцiй, який зменшився до 0,00% вiд СК Товариства. Загальна кiлькiсть ЦП в СК Товариства - 4775308 шт., загальна
номiнальна вартiсть ЦП 1193827,00 грн. Повiдомлення отримано
17.01.2018 р.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОМСИСТЕМА»
повiдомляє про змiну пакету акцiй Компанія ТРІСПРІНГ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД
(TRISPRING CAPITAL LIMITED) (код НЕ 217503, мiсцезнаходження:
Стасiну 1, Мiтсi Бiлдiнг 1, 1-й поверх, кiмната/офiс 4, Площа Елефтерiас,
1060, Нiкосiя, Кiпр), який збiльшився до 24,999958 % СК, та вiдповiдно про
змiну пакету голосуючих акцiй, який збiльшився до 24,999958% вiд СК Товариства. Загальна кiлькiсть ЦП в СК Товариства – 4775308 шт., загальна
номiнальна вартiсть ЦП 1193827,00 грн. Повiдомлення отримано
17.01.2018 р.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОМСИСТЕМА»
повiдомляє про змiну пакету акцiй АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНДРЕЦІНТ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» (код НЕ
209098, мiсцезнаходження: Стасiну 1, Мiтсi Бiлдiнг 1, 1-й поверх, кiмната/
офiс 4, Площа Елефтерiас, 1060, Нiкосiя, Кiпр), який збiльшився до
53,567267 % СК, та вiдповiдно про змiну пакету голосуючих акцiй, який
збiльшився до 53,567267 % СК Товариства . Загальна кiлькiсть ЦП в СК
Товариства – 4775308 шт., загальна номiнальна вартiсть ЦП 1193827,00 грн.
Повiдомлення отримано 17.01.2018 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ»

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 або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю: 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
«ФIНТЕХНОЛОГIЇ» (Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд»КОНЦЕПТ» (мiсцезнаходження: 50002,
Днiпропетровська обл., Криворiзький р-н, м.Кривий Рiг, вул.Кобилянського, 219, ЄДРПОУ 33874456, реєстрацiйний код за ЄДРIСI
2331336) без змін. Розмiр частки акцiонера 34,9718% в загальної
кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi голосуючих акцiй
35,0243%. Кiлькiсть акцiй 18502900шт. Товариству стало відомо, що
пакет
власника
акцiй
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КАПРАНА» (мiсцезнаходження: м.Київ, вул.
Покровська, буд.9, Україна, ЄДРПОУ 38483138) без змін. Розмiр
частки акцiонера 9,0000% в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в
загальної кiлькостi голосуючих акцiй 9,0135%. Кiлькiсть акцiй
4761720шт. Товариству стало відомо, що пакет власника акцiй БОЛКОТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (мiсцезнаходження: Арх.Макаріу ІІІ,
оф.5-й поверх, 3026, Лімасол, 155 ПРОТЕАС ХАУС, Кіпр, код 336629)
без змін. Розмiр частки акцiонера 9,9900% в загальної кiлькостi акцiй.

Розмiр частки в загальної кiлькостi голосуючих акцiй 10,005%.
Кiлькiсть акцiй 5285510шт. Товариству стало відомо, що пакет власника акцiй ЕТОРІМІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (мiсцезнаходження: Мирмідонон, буд.11А, Лімасол, Като Полемідіа, 4170, Кіпр, код 343544) без
змін. Розмiр частки акцiонера 9,9900% в загальної кiлькостi акцiй.
Розмiр частки в загальної кiлькостi голосуючих акцiй 10,005%.
Кiлькiсть акцiй 5285510шт. Товариству стало відомо, що пакет власника акцiй СОРЕВЕНО СЕРВІСИЗ ЛТД (мiсцезнаходження: Арх.Макаріу ІІІ, оф.5-й поверх, 3026, Лімасол, 155 ПРОТЕАС ХАУС, Кіпр, код
323848) без змін. Розмiр частки акцiонера 9,9900% в загальної
кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi голосуючих акцiй
10,005%. Кiлькiсть акцiй 5285510шт. Товариству стало відомо, що пакет власника акцiй МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД (мiсцезнаходження:
Арх.Макаріу ІІІ, оф.5-й поверх, 3026, Лімасол, 155 ПРОТЕАС ХАУС,
Кіпр, код 281104) без змін. Розмiр частки акцiонера 9,0301% в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi голосуючих
акцiй 9,0437%. Кiлькiсть акцiй 4777667шт. Товариству стало відомо,
що пакет власника акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЧЕЛСІ» (мiсцезнаходження: 50065, Україна,
Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Революційна, буд.17,
ЄДРПОУ 32692795) без змін. Розмiр частки акцiонера 9,4497% в загальної кiлькостi акцiй; 9,4639% в загальної кiлькостi голосуючих
акцiй. Кiлькiсть акцiй 4999653шт. Товариству стало відомо, що пакет
власника акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«ГРІНВОЛТРЕЙД» (мiсцезнаходження: 73021, м. Херсон, вул.Патона, буд.4, код за ЄДРПОУ 36008774) збільшився на 1,4661% загальної кiлькостi акцiй, на 775660шт. Розмiр частки акцiонера до змiни
власникiв акцiй 4,3195%, пiсля змiни 5,7856% в загальної кiлькостi
акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi голосуючих акцiй до змiни
4,326%, пiсля змiни 5,7943%. Кiлькiсть акцiй до зміни 2285375шт,
пiсля змiни 3061035шт. 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 Верховський С.С. 18.01.2018

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРВАРД»

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 «БАНК ФОРВАРД»
2. Код за ЄДРПОУ: 34186061
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 105
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон: +38 (044) 390-88-11;
факс: +38 (044) 390-88-11
5. Електронна поштова адреса: 0800300880@forward-bank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.forward-bank.com/about/
disclosure/
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: зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Відповідно до рішення Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) (протокол №1 від
12.01.2018) з 22.01.2018 припинено (відкликано) повноваження Директора
Операційного департаменту - Члена Правління Банку Придки Володимира
Павловича на підставі пункту 10.5.6 та пункту 10.6.4 Статуту Банку.
Зміст рішення Спостережної ради Банку (протокол №1 від 12.01.2018):
- припинити (відкликати) повноваження Директора Операційного депар-

таменту - Члена Правління Банку Придки Володимира Павловича
22.01.2018.
Інформація про посадову особу – Придка Володимир Павлович, паспорт: серія КА №086605 виданий Яворівським РВ УМВС України у Львівській області 27 лютого 1996 року, посада - Директор Операційного департаменту – Член Правління Банку, часткою у статутному капіталі емітента
не володіє.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:
- повноваження Директора Операційного департаменту – Члена Правління Придки Володимира Павловича припинено відповідно до рішення
Спостережної ради Банку.
Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корислива та посадові злочини – не має.
Інформація щодо строку, протягом якого Придка Володимир Павлович
перебував на посаді – з «10» травня 2016 року по «22» січня 2018 року.
На посаду Директора Операційного департаменту – Члена Правління
Банку замість Придки Володимира Павловича, повноваження якого були
припинено, нікого не обрано.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із чинним законодавством України.
Голова Правління
ПАТ «БАНК ФОРВАРД» ____________________	А.В. Кисельов
м. п
		
12 січня 2018 року
		
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства)

ПрАТ «Н И В А».
Код за ЄДРПОУ 19253407.

1. Місцезнаходження

2. Міжміський код, телефон та факс
3. Електронна поштова адреса

08132, Київська обл., КиєвоСвятошинський район, мiсто
Вишневе, Промислова,10
(044) 492-33-05 537-09-76
niva19253407@ukr.net

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

www.nyva.com.ua

Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Н И В А» повiдомляє про змiну
пакету акцiй Григор`єва Вадима Анатолiйовича (код 2450516398,
мiсцезнаходження: 03162, м.Київ, Голосiївський район, ПРОСПЕКТ 40-РIЧЧЯ
ЖОВТНЯ, будинок 106/2, квартира 51), який збiльшився до 46,303604 %
СК, та вiдповiдно про змiну пакету голосуючих акцiй, який збiльшився до
46,303604 % вiд СК Товариства. Загальна кiлькiсть ЦП в СК Товариства 220972 шт., загальна номiнальна вартiсть ЦП – 1 160 103,00 грн.
Повiдомлення отримано 15.01.2018 р.

НОВИНИ
Фондовые индексы Украины в среду
изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в
среду изменились разнонаправленно: индикатор
«Украинской биржи» (УБ) просел на 0,17% - до
1489,97 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,01% - до
334,21 пункта.
Объем торгов на УБ составил 311,7 млн грн, в том числе акциями – 3,7 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 348,3 млн грн, в
том числе акциями – 0,28 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги «Укр
нафты» (-3,2%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,4%).
Выросли в цене акции «Центрэнерго» (+0,97%), «Донбассэнерго» (+0,92%) и «Мотор Сичи» (+0,31%).
На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго»
(+0,33%) и «Мотор Сичи» (-0,32%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в
среду вырос на 0,8% - до 517,72 пункта при объеме торгов 1,6 млн злотых (13,44 млн грн).
В «индексной корзине» подорожали бумаги «Овостара» (+1,62%), «Кернела» (+1,03%) и «Астарты»
(+0,73%).
Снизились в цене акции «Агротона» (-0,41%) и агрохолдинга ИМК (-0,39%).

Глава Минфина Украины рассчитывает
на выполнение условий транша МВФ
в I кв.-2018

Украина нуждается в сохранении финансирования
Международного валютного фонда (МВФ), других международных финансовых организаций (МФО) и может
выполнить условия для получения очередного транша
кредита МВФ в первом квартале текущего года, считает
министр финансов Александр Данилюк.
«Моя задача как министра финансов, чтобы продолжалась успешная работа с МВФ. Когда мы находимся в программе с МВФ, можем получать дополнительное финансирование от Всемирного банка, ЕС.
Эти деньги сейчас важны», – заявил он в эфире
«5 канала» в среду.
Комментируя условия выделения очередного транша МВФ по программе расширенного финансирования
EFF, А.Данилюк напомнил, что пенсионная реформа
была принята еще в прошлом году, и выразил надежду,
что новый закон о приватизации будет принят уже
18 января.
«Надеюсь, что в первой квартале мы будем иметь за-

кон об Антикоррупционном суде», – добавил еще одно
необходимое условие глава Минфина.
«На повестке дня - завершение энергетической реформы: полностью смена модели работы газового рынка – переход от монополии к более конкурентному рынку. Это будет содействовать привлечению инвестиций.
Высокая конкуренция – это меньшие цены», – назвал
еще одно обязательство Украины А.Данилюк.
Он признал, что промедление с возобновлением финансирования со стороны МВФ является одним из факторов ослабления гривни, хотя назвал существующий
объем резервов более чем в $18 млрд комфортным
уровнем.
В то же время глава Минфина подчеркнул, что в отсутствие кредитов МВФ Украине придется искать альтернативные источники финансирования, а «это не так
то просто».
Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около
$17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по
SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в
2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина
смогла получить с небольшой задержкой второй транш
по этой программе на $1,7 млрд в начале августа
2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.
После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако МВФ
решил выделить третий транш в размере $1 млрд только
в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.
В рамках четвертого пересмотра, который открывает
путь для получения пятого транша, МВФ еще продолжает изучать принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе. Помимо этого, Украине еще необходимо
принять законодательство о создании антикоррупционного суда, реформировать процесс приватизации госпредприятий, чтобы он был прозрачным и основывался
на рыночных механизмах, а также провести корректировку внутренних тарифов на газ в соответствии с ранее
утвержденной формулой.
Нацбанк ранее сообщал, что в 2018 году ожидает поступления двух траншей МВФ на общую сумму
$3-3,5 млрд.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
НОВИНИ
Нефть растет в ожидании данных
о запасах в США, Brent подорожала
до $69,55 за баррель

Цены на нефть поднимаются в четверг в ожидании
снижения запасов в США по итогам девятой недели под
ряд.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на
лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК поднялась на
$0,17 (0,25%) - до $69,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подорожали на $0,23 (0,33%) до $69,38 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX)
увеличилась к этому времени на $0,26 (0,41%) - до
$64,23 за баррель. В среду контракты подорожали на
$0,24 (0,38%) - до $63,97 за баррель.
Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о
запасах энергоносителей в четверг в 19:00 МСК.
Согласно прогнозу Price Futures Group, запасы нефти
в США на прошлой неделе уменьшились на 3,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают менее значительного снижения - на
425 тыс. баррелей.
Сокращение запасов нефти в США было отмечено по
итогам предыдущих восьми недель.
Запасы бензина в стране за минувшую неделю выросли на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - снизились на
850 тыс. баррелей, свидетельствует консенсус-прогноз
аналитиков, опрошенных S&P Global Platts.
«Фундаментальные рыночные факторы остаются
«бычьими» в плане сокращения запасов и глобального
спроса», - цитирует MarketWatch аналитика Schneider
Electric Робби Фрейзера.
«Обещания повстанцев в дельте Нигера провести новые атаки на нефтяные объекты в Нигерии, а также продолжающийся конфликт в Ливии служат напоминанием о
том, что геополитические риски способны ухудшить ситуацию с поставками на нефтяном рынке», - говорит эксперт.

Слабость доллара сохраняется
после публикации Beige Book и
выступлений руководителей ФРС

Доллар США снижался в среду к евро и другим валютам из-за реакции рынка на экономический обзор Федеральной резервной системы (ФРС) и заявления руководителей ЦБ. Американская нацвалюта пыталась
отыграть падение, но слабость по отношению к валютам
развитых стран сохраняется и с утра в четверг.
Евро к 8:52 мск 18 января стоил $1,2206 по сравнению
с $1,2186 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.
Стоимость единой европейской валюты к этому времени увеличилась до 135,73 иены со 135,61 иены накануне. Курс доллара к японской нацвалюте упал до
111,16 иены со 111,29 иены.
Региональный обзор ФРС, который по цвету обложки
называют Beige Book («Бежевая книга»), зафиксировал
дальнейшее укрепление экономики США и рынка труда.
Однако повышение инфляционного давления оказалось
недостаточным, чтобы развеять сомнения рынка в устойчивом восстановлении инфляции в стране.
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Кроме того, респонденты в различных округах крайне
сдержанно оценили последствия налоговой реформы в
США.
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго
Чарльз Эванс предпочел бы в 2018 году меньше трех
повышений ставки Федрезерва, которые содержатся в
официальных усредненных прогнозах ЦБ. «Я считаю,
что целесообразным будет повысить ставку менее трех
раз, особенно с учетом того, что мне лично не нравилось
декабрьское повышение ставки», - сказал он на прессконференции во Флориде.
Выступавший вместе с ним председатель ФРБ Даллса Роберт Каплан по-прежнему полагает, что ФРС лучше
поспешить с повышением ставки, чем опоздать и дождаться неконтролируемого усиления инфляции.
Банк Канады в среду поднял базовую процентную
ставку одним из первых среди центробанков ведущих
развитых стран в 2018 году. Ставка увеличилась на
0,25 процентного пункта, до 1,25%, что соответствовало
ожиданиям рынка.
Австралийский доллар дешевеет к доллару США изза роста безработицы в стране до 5,5% в декабре с 5,4%
месяцем ранее. Экономисты в среднем прогнозировали
сохранение ноябрьского уровня.

Курс биткойна опустился ниже $10000

Курс биткойна в среду опустился ниже отметки в
$10000.
Таким образом, стоимость криптовалюты по сравнению с максимумом, зафиксированным лишь месяц назад, упала вдвое.
Согласно данным CoinDesk на 18:00 мск, курс биткойна составляет $9469,64, что на 17% ниже уровня по итогам предыдущей сессии. Во вторник криптовалюта потеряла четверть стоимости.
Курс биткойна опустился ниже отметки в $10000 впервые с 1 декабря 2017 года. 18 декабря он поднимался до
рекордных $19511.
Снижение курса биткойна связано с опасениями ужесточения регуляторами подхода к рынку криптовалют в
Южной Корее и других странах мира, пишет
MarketWatch.
Ранее министр финансов Южной Кореи Ким Дон Ёна
заявил о возможности запрета деятельности криптовалютных бирж в стране.
Более 200 тыс. фанатов криптовалюты в Южной Корее уже подписали петицию к властям страны остановить наступление на этот рынок.
Как пишет CNBC, правительству страны, вероятно,
придется ответить на эту петицию, учитывая существенное количество собранных подписей.
«Поток новостей ухудшает настрой инвесторов, при
этом мощного катализатора роста рынка также нет, - отмечает аналитик IG Крис Уэстон. - Понижательные риски
сохраняются, в то время как ралли обычно прерываются
спадами».
Январские фьючерсы на биткойн в ходе торгов на
CME подешевели в среду на 14,4% - до $9555, аналогичные фьючерсы на CBOE подешевели на 14%, до $9510.
Курс Ethereum на торгах в среду опустился на 27%, до
$812,33.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
НОВИНИ
Экономика США укрепляется,
инфляционное давление растет - Beige
Book

Деловая активность в экономике США продолжила
увеличиваться с конца ноября до начала 2018 года, темпы роста варьировались от сдержанных (modest) до
умеренных (moderate) в 11 из 12 округов, говорится в
опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book («Бежевая книга»).
Вместе с тем в округе Далласа фиксировалось усиление подъема до «мощного» (robust).
Авторы обзора отмечают, что прогноз респондентов
на 2018 год остается оптимистичным.
В январском выпуске Beige Book появляются первые
прогнозы последствий налоговой реформы в США: в
целом участники опроса оценивают ее позитивно, но некоторые из них встревожены потенциальным влиянием
нового законодательства на рынок жилья. Ряд компаний,
в том числе в сфере ИТ, ожидает значительного едино
временного улучшения финпоказателей.
Инфляционное давление немного усилилось по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Во многих
округах отмечался умеренный рост отпускных цен и умеренное повышение производственных затрат, не связанных с рабочей силой.
Кроме того, «в большинстве регионов говорилось, что
заработная плата увеличивалась сдержанными темпами», сообщается в Beige Book. Несколько округов отметили, что компании повышают заработную плату для
более широкого списка отраслей и должностей со времени предыдущего обзора.

Некоторые регионы ожидают дальнейшего роста зарплат в ближайшие месяцы.
Как показывают исследования с учетом праздничных
распродаж, потребительские расходы продолжили расти, хотя наблюдалось ослабление спроса на автомобили. Ритейлеры говорят о превысивших ожидания результатах предрождественских продаж.
Активность на рынке жилья была сдержанной из-за
дефицита предложения во многих районах США.
Все 12 регионов сообщили о повышении активности в
перерабатывающей промышленности, при этом большинство охарактеризовали рост как «умеренный». В некоторых округах промышленные компании наращивают
капвложения.
Увеличение занятости населения продолжилось прежними сдержанными темпами. В большинстве округов
компании испытывали сложности с поиском квалифицированных кадров в самых различных областях, и в некоторых регионах это называли главным сдерживающим
фактором для расширения штата.
Обзор Beige Book, который формируется на основе
данных двенадцати ФРБ, публикуется примерно за две
недели до заседания Федрезерва. Следующая встреча
руководства американского ЦБ пройдет 30-31 января,
рынок не ожидает изменений денежно-кредитной политики.
Информация, использованная при составлении последнего обзора, была собрана по 8 января включительно и обработана Федеральным резервным банком Атланты.
При подготовке раздела «Новости»
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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