
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 26 жовтня 2018 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Про затвердження Концепції реформи інфраструктури ринків капіталу 
в Україні

прийнято рішення

2. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку «Про внесення змін до Положення про іпотечне 
покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру 
іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних 
іпотечних облігацій»

рішення схвалено
(для оприлюднення)

3. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до 
Положення про склад та структуру активів інституту спільного 
інвестування»

рішення схвалено
(для оприлюднення)

4. Про внесення Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку на 2018 рік та Плану роботи Комітетів 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2018 рік

прийнято рішення

5. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Положення 
про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових 
груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала 
ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)

6. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження форми 
Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта 
аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової 
звітності» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)

7. Про погодження нової редакції Статуту Професійної асоціації учасників 
ринків капіталу та деривативів

прийнято рішення
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8. Щодо реєстрації змін до проспекту емісії, регламенту та заміну свідоцтва 
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів відкритого диверсифі-
кованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Еквіті» ПрАТ «КІНТО»

прийнято рішення

9. Про надання Богуслаєву Вячеславу Олександровичу письмового 
погодження щодо наміру набуття істотної участі у професійному 
учаснику фондового ринку ТОВ «ФІРМА «МОТОР - ДІЛЕР» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 24513000)

прийнято рішення

10. Про надання письмового погодження щодо набуття опосередкованої 
істотної участі Труфановій Л. С. у професійному учаснику фондового 
ринку ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24513000)

прийнято рішення

11. Про погодження набуття істотної участі Іжак О.М. у професійному 
учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «ПРАЙМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ»

прийнято рішення

12. Про погодження набуття істотної участі Наконечним В.Л. у 
професійному учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ 
ПАРТНЕРИ»

прийнято рішення

13. Щодо реєстрації випуску акцій Приватного акціонерного товариства 
«Інтер Агролайн» 

прийнято рішення

14. Щодо реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства 
«МТБ Банк» 

прийнято рішення

15. Щодо реєстрації випуску акцій Акціонерного товариства «Страхова 
компанія «АКРЕ ІНШУРЕНС»

прийнято рішення

16. Щодо реєстрації випуску облігацій Приватного акціонерного 
товариства «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» (без 
здійснення публічної пропозиції)

прийнято рішення

17. Щодо скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання 
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії J Державного агентства 
автомобільних доріг України

прийнято рішення

18. Щодо відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії акцій 
Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ»

прийнято рішення

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку, відповідно до пункту 5 розділу ІV 
Положення про порядок припинення пайового інвести-
ційного фонду, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 
№2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17.12.2013 за №2128/24660 (зі змінами), та наданих до-
кументів Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «Діамант Інвест Ме-
неджмент»: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 2-А, 
ідентифікаційний код юридичної особи: 34539113,  
на скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифі-
катів Пайового інтервального диверсифікованого інвес-
тиційного фонду «Діамант-інтервальний» у зв’язку з його 
ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску інвестиційних 
сертифікатів Пайового інтервального диверсифіко-
ваного інвестиційного фонду «Діамант-інтервальний» 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компа-
нія з управління активами «Діамант Інвест Менедж-
мент» на загальну суму 20 000 000,00 (двадцять мільйо-

нів) гривень, у кількості 20 000 (двадцять тисяч) штук, 
номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень. 
Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвестиційних 
сертифікатів Пайового інтервального диверсифіковано-
го інвестиційного фонду «Діамант-інтервальний» Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управ-
ління активами «Діамант Інвест Менеджмент», що 
зареєстрований 01.07.2008 року Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку. Анульовано свідо-
цтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів 
Пайового інтервального диверсифікованого інвестицій-
ного фонду «Діамант-інтервальний» Товариства з обме-
женою відповідальністю «Компанія з управління актива-
ми «Діамант Інвест Менеджмент» від 01.07.2008 року 
№ 1262, що видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку – розпорядження № 0319-СІ від 
26 жовтня 2018 року. 

29.10.2018 р.

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

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ЗБК-13»

(код за ЄДРПОУ 24343526, місцезнаходження: 61124, м. Харків, 
вул. Матросова, 1-А)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів, 

які відбудуться 16 листопада 2018 р. о 11:00 год.
за адресою: 61124, м. Харків, вул. Матросова, 1-А, адміністративний 

корпус, 3-й поверх, актова зала.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем 

проведення зборів з 10:20 до 10:50 год.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
2. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне за-

безпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
3. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

голосування.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, який 

може вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прий-
няття такого рішення, а саме: на придбання ПАТ «ЗАВОД ЗБК-13», Ідентифі-
каційний код юридичної особи 24343526, у Харківської міської ради шляхом 
укладення договорів купівлі-продажу земельної ділянки із земель теріторі-
альної громади м. Харкова із земель промисловості, транспорту, енергетики, 
оборони та іншого призначення (код КВЦПЗ 11.02) площею 5,2486, що роз-
ташовані за адресою: м. Харків, вулиця Кульчицького, 5, Слобідський район, 
кадастровий номер: 6310136900:05:004:0033 для реконструкції нежитлової 
будівлі літ. «Х-1» для розміщення прохідної, нежитлової будівлі літ. «К-1» 
(компресорна), капітального ремонту нежитлової будівлі літ. «Ж-3» (головний 
корпус) та експлуатації будівель та споруд заводу на умовах, запропонованих 
Харківською міською радою, але за ціною не вище – 80 000 000,00 грн.

7. Уповноважити Генерального Директора ПАТ «ЗАВОД ЗБК-13», Іденти-
фікаційний код юридичної особи 24343526 - Коваля Олега Миколайовича 
(паспорт: серiя МТ номер 107905 виданий Харкiвським РВГУМВСУ в 
Харкiвськiй обл. 24.06.2010р.) укласти (підписати) відповідні договори купівлі-
продажу земельних ділянок, додатки до них, у т.ч. акти приймання-передачі 
та інші документи (заяви, картки тощо), необхідні для набуття у власність  
ПАТ «ЗАВОД ЗБК-13», Ідентифікаційний код юридичної особи 24343526, ви-
щевказаного майна в порядку, встановленому чинним законодавством (з пра-
вом уповноваження третіх осіб шляхом видачі довіреності/довіреностей). 

8. Про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вар-
тість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 
25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
товариства, а саме: пролонгувати з АТ КБ «ПриватБанк» кредитний договір 
№434 від 03.01.2018р. в сумі 2000000,00 грн (Двох мильйонів грн. 00 коп) під 
розміщений депозит в АТ КБ «ПриватБанк» сроком на 12 місяців.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах станом на 24 годину 12 листопада 2018 року, за три ро-
бочі дні до дня проведення зборів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го - http://zbk.nr-avers.com.ua. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: 
Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних збо-

рів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: 
61124, м. Харків, вул. Матросова, 1-А, бухгалтерія з понеділка по п’ятницю 
з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – головний бухгалтер Ярмоленко С.О. 

Акціонерам надані також права відповідно до вимог статті 36,37 та 38 
ЗУ «Про акціонерні товариства».

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший до-
кумент що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, 
оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» пред-
ставником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані 
особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на за-
гальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у за-
гальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» 
та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів 
на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право 
видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 
призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер 
має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши 
про це виконавчий орган акціонерного товариства. 

Тел. для довідок: (0572)52-40-33 Наглядова рада ПАТ «Завод ЗБК-13» 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 

«РОШЕН»
Повідомлення 

про виникнення особливої інформації про Емітента
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Київська кондитерська фабрика 
«Рошен»

1.2.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00382125

1.3.Місцезнаходження 
емітента

Україна, 03039, м. Київ, 
проспект Науки, 1

1.4.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(044) 531-44-21, факс (044) 531-42-61

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

http://kcf.roshen.com/

1.6.Електронна поштова 
адреса емітента

lawyers@condfab.kiev.ua

1.7. Дата вчинення дії 26 жовтня 2018 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значного 
правочину

2. Текст повідомлення: 
2.1. Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прий-
няв: 

2.1.1.Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значного правочину:

26 жовтня 2018 р.
2.1.2.Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про на-

дання згоди на вчинення значного правочину: 
Рішення прийнято Наглядовою радою Приватного акціонерного то-

вариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (надалі – Товари-
ство).

2.2. Предмет правочину:
Надано згоду на укладення договору підряду між Товариством, як 

замовником, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Європей-
ські технології будівництва», як генпідрядником, щодо реконструкції час-
тини території ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» для роз-
міщення адміністративної будівлі, магазину «Рошен» та споруди для 
шоколадної лінії на пр. Науки, 1 у Голосіївському районі м. Києва в час-
тині благоустрою та озеленення території з влаштування фонтану – ви-
конання будівельних робіт по влаштуванню Льодової арени з амфітеа-
тром та головного входу до офісу.

2.3. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом право-
чину, визначена відповідно до законодавства:

126 151, 93 тис. грн.
2.4. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінан-

сової звітності:
793 915 тис. грн.
2.5. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 

предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 

15,89 %.
2.6. Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих 

акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рі-
шення (зазначається, якщо рішення приймається загальними збо-
рами):

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства.
2.7. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного 

правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені 
статутом акціонерного товариства: 

Відсутні.
3. Підпис. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України:

Генеральний Директор ПрАТ «Київська кондитерська фабрика 
«Рошен»

_____________________ Бойчук В.Ю.
    / підпис МП /
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Шановні акціонери!
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 

акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 
(далі – Товариство)

• Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»; 
04176, м. Київ, вул. Електриків, 26.

• Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення позачергових загальних 
зборів: 20 листопада 2018 р. о 13.00 годині за адресою м. Київ, вул. Елек-
триків, 26, будинок Культури, актова зала № 1.

• час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: з 11.30 до 12.50 в день та за місцем проведення загальних 
зборів.

• Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 

станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загаль-
них зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 15 листопада 2018 року.

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

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Розгляд питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акці-

онерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту 
Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Това-
риства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, 
необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

5. Розгляд питання про внесення змін та доповнень до внутрішнього по-
ложення Товариства про Загальні збори шляхом його викладення у новій 
редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання вказаного поло-
ження в новій редакції.

6. Розгляд питання про внесення змін та доповнень до внутрішнього по-
ложення Товариства про Наглядову раду шляхом його викладення у новій 
редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання вказаного поло-
ження в новій редакції.

7. Розгляд питання про внесення змін та доповнень до внутрішнього по-
ложення Товариства про Правління шляхом його викладення у новій редак-
ції. Визначення осіб, уповноважених на підписання вказаного положення в 
новій редакції.

8. Розгляд питання про внесення змін та доповнень до внутрішнього по-
ложення Товариства про Ревізійну комісію шляхом його викладення у новій 
редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання вказаного поло-
ження в новій редакції.

• Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 
Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, приймальна Правління (кімната № 1) 
щоденно у робочі дні з 10-00 до 13-00, а в день проведення р позачергових 
загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, 
вул. Електриків, 26, будинок Культури, актова зала № 1.

Пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів подають-
ся акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства».

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми: Головко І. І. 

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства при 
собі необхідно мати:

• Паспорт або документ, що його заміняє;
• Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформ-

лене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує 
особу представника.

За інформацією та довідками звертатися за телефоном: 425-10-00 
Права акціонера:
Акціонер має право отримувать письмові відповіді на письмові запитан-

ня акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загаль-
них зборів.

Кожний акціонер має право ознайомитися з проектом договору про ви-
куп товариством акцій відповідно до порядку, у разі якщо порядок денний 
загальних зборів передбачає голосування з таких питань:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;
2-1) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є за-

інтересованість;
3) зміну розміру статутного капіталу;
4) відмову від використання переважного права акціонера на придбання 

акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 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 за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу орга-
нів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) 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 пропонуєть-
ся цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядо-
вої ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагаєть-
ся, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, при 
умові дотримання акціонером строків подання та при умові надання повно-
ти інформації зазначеної вище.

У разі недотримання акціонерами (акціонером), які сукупно є власника-
ми 5 або більше відсотків голосуючих акцій вищевказаних вимог, Наглядова 
рада товариства повноважна пийняти Рішення про відмову включити такі 
пропозиції до порядку денного зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким нале-
жать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято , при умові недо-
тримання акціонером строків подання та при умові надання повноти інформа-
ції зазначеної вище, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із 
запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених 
статутом товариства та положенням про загальні збори товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту по-
рядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається на-
глядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його 
пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загаль-
них зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення 
про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні 
якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Акціонер має право приймати участь у зборах акціонерів через свого 
представника.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних 
зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це Правління Товариства. Повідомлення акціонером 
відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання 
свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного 
зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому чинним законодавством України порядку. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою 
на це її установчими документами

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах має міс-
тити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного 
Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 
вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на 
свій розсуд.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»
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Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних збо-

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

Наглядова рада 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА 

РИБАЛЬСЬКОМУ»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МОНДЕЛІС УКРАЇНА»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00382220
3. Місцезнаходження: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. На-

бережна, 28А
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон (044) 490 13 72; факс 

(044) 490 13 10
5. Електронна поштова адреса: Tetiana.Tishchenko@mdlz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ua.mondelezinternational.com//
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення

1. У відповідності до рішення №1 єдиного акціонера, що одноособово 
володіє 100% акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОН-
ДЕЛІС УКРАЇНА» (надалі – емітент) від 29.10.2018 року надано згоду на 
вчинення емітентом значного правочину (надалі – правочин), а саме: на 
укладання Додаткової угоди №16 до Дистриб’юторського договору №SL 
1700-7719 від 22.02.2017 року з ТОВ «СПРИНТЕР СХІД» (юридична особа, 
що заснована та діє згідно з законодавством України, місцезнаходження: 
Україна, 79000, Львівська обл., м. Львів, Галицький р-н., вул. Костюшка, 18) 
предметом якого є поставка товару, на загальну суму 1 850 000 тис.грн.

Предметом зазначеного правочину є поставка товару, згідно специфікацій.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена вiдповiдно до законодавства, складає 1 850 000 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi складає: 3 277 901 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 56,44%.

Рішення про надання згоди на вчинення вищезазначеного значного пра-
вочину прийнято єдиним акціонером емітента, якому належить 3 424 222 
прості іменні акції емітента (100% від їх загальної кількості) або 100% ста-
тутного капіталу емітента.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту ПрАТ «Монделіс Украї-
на», вiдсутнi.

2. У відповідності до рішення №1 єдиного акціонера, що одноособово 
володіє 100% акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОН-
ДЕЛІС УКРАЇНА» (надалі – емітент) від 29.10.2018 року надано згоду на вчи-
нення емітентом значного правочину (надалі – правочин), а саме: на укла-
дання Додаткової угоди №14 до Дистриб’юторського договору №SL 
1700-7700 від 06.02.2017 року з ТОВ «СПРИНТЕР ЦЕНТР» (юридична осо-
ба, що заснована та діє згідно з законодавством України, місцезнаходження: 
Україна, 79000, Львівська обл., м. Львів, Галицький р-н., вул. Костюшка, 18) 
предметом якого є поставка товару, на загальну суму 1 030 000 тис.грн.

Предметом зазначеного правочину є поставка товару, згідно специфікацій.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена вiдповiдно до законодавства, складає 1 030 000 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi складає: 3 277 901 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 31,42%.

Рішення про надання згоди на вчинення вищезазначеного значного пра-
вочину прийнято єдиним акціонером емітента, якому належить 3 424 222 
прості іменні акції емітента (100% від їх загальної кількості) або 100% ста-
тутного капіталу емітента.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту ПрАТ «Монделіс Украї-
на», вiдсутнi.

3. У відповідності до рішення №1 єдиного акціонера, що одноособово 
володіє 100% акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОН-
ДЕЛІС УКРАЇНА» (надалі – емітент) від 29.10.2018 року надано згоду на 
вчинення емітентом значного правочину (надалі – правочин), а саме: на 
укладання Додаткової угоди №16 до Контракту №1700-7750 від 15.03.2017 
року з Mondelez Global LLC (юридична особа, що заснована та діє відпо-
відно до законодавством США, місцезнаходження: Трі Парквей Нос, Ді-
рфілд, IL 60015, США), предметом якого є постачання продукції, на за-
гальну суму 45 000 000 доларів США, що на день прийняття зазначеного 
рішення, за офіційним курсом Національного банку України, еквівалентно 
1 271 969 тис.грн. 

Предметом зазначеного правочину є постачання продукції, згідно спе-
цифікацій.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає 1 271 969 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає: 3 277 901 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 38,8%.

Рішення про надання згоди на вчинення вищезазначеного значного пра-
вочину прийнято єдиним акціонером емітента, якому належить 3 424 222 
прості іменні акції емітента (100% від їх загальної кількості) або 100% ста-
тутного капіталу емітента.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту ПрАТ «Монделіс Украї-
на», вiдсутнi.

4. У відповідності до рішення наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» (надалі – емітент) від 
29.10.2018 року (протокол №9 від 29.10.2018 року) надано згоду на вчинен-
ня емітентом значного правочину (надалі – правочин), а саме: на укладан-
ня Доповнення №71 до контракту №1300-5751 від 20.12.2013 року з 
«CHOCOLUX» S.R.L. (юридична особа, що зареєстрована та діє відповідно 
до законодавства Республіки Молдова, з місцем знаходження за адресою: 
Республіка Молдова, м. Кишинеу, вул. Гредіна Ботаніке 14/3) предметом 
якого є поставка товару, на загальну суму 22 000 000 доларів США, що на 
день прийняття зазначеного рішення, за офіційним курсом Національного 
банку України, еквівалентно 621 852 тис.грн. 

Предметом зазначеного правочину є поставка товару, згідно асорти-
менту затвердженого в доповненнях до контракту.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає 621 852 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає: 3 277 901 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 18,97%.

Загальна кількість голосів в наглядовій раді емітента – 3 голоси, кіль-
кість голосів, що взяли участь у засіданні наглядової ради при прийнятті 
вищезазначеного рішення – 3 голоси, кількість голосів, що проголосували 
«за» прийняття рішення – 3 голоси, кількість голосів, що проголосували 
«проти» прийняття рішення – 0 голосів.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту ПрАТ «Монделіс Украї-
на», вiдсутнi.

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

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

Юрист, Україна та Євразія
(за довіреністю 
№28 від 28.12.2017 року)  _______  Тіщенко Тетяна Володимирівна 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  29.10.2018 року
  (дата)

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

Повідомлення про достроковий викуп ТОВ «КИЇВГУМА», код 
ЄДРПОУ 35115248 повідомляє про прийняте рішення про здійснення 
14.11.2018р. дострокового викупу іменних, дисконтних, звичайних (неза-
безпечених) облігацій (Свідоцтво про реєстрацію випуску № 06/2/2015 від 

07.05.2015р.; Код цінних паперів (ISIN) UA4000189054) за номінальною 
вартістю. Заяви від власників облігацій приймаються ТОВ «КИЇВГУМА» 
протягом 10 робочих днів з дати опублікування цього повідомлення. Гене-
ральний директор Острогруд А.Ю.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи:00955986
3. Місцезнаходження: 42200 Сумська область, місто Лебедин вулиця 

Залізнична, будинок 46
4. Міжміський код, телефон та факс: (05445) 2-13-56 (05445) 2-25-85
5. Електронна поштова адреса: lebedin@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://usilos.com/lebedyn-hpp/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Мідляр 

Олени Олександрівни прийнято Позачерговими загальними зборами 
акціонерів 26.10.2018 р. (Протокол № 26-10/18 від 26.10.2018 р.). 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення 
Позачергових загальних зборів акціонерів від 26.10.2018 р. (Протокол 
№ 26-10/18 від 26.10.2018 р.). Посадова особа Мідляр Олена Олександрівна, 
яка займала посаду члена Ревізійної комісії, припинила повноваження. 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 
Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі, пакетом акцій 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017 по 
26.10.2018 р. На посаду члена Ревізійної комісії замість Мідляр Олени 
Олександрівни, повноваження якої припинені, нікого не обрано.

Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Короля 
Романа Юрійовича прийнято Позачерговими загальними зборами акціоне-
рів 26.10.2018 р. (Протокол № 26-10/18 від 26.10.2018 р.). Припинення пов-
новажень посадової особи виконано на підставі рішення Позачергових за-
гальних зборів акціонерів від 26.10.2018 р. (Протокол № 26-10/18 від 
26.10.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі, пакетом 
акцій Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017 по 
26.10.2018 р.

Рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Ангаткі-
ної Ірини Гаврилівни прийнято Позачерговими загальними зборами акціо-
нерів 26.10.2018 р. (Протокол № 26-10/18 від 26.10.2018 р.). Припинення 
повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Позачергових 
загальних зборів акціонерів від 26.10.2018 р. (Протокол № 26-10/18 від 
26.10.2018 р.). Посадова особа Ангаткіна Ірина Гаврилівна, яка займала 
посаду члена Ревізійної комісії, припинила повноваження. Згоди на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа 
не володiє часткою в статутному капіталі, пакетом акцій Товариства. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017 по 26.10.2018 р. На 
посаду члена Ревізійної комісії замість Ангаткіної Ірини Гаврилівни, повно-
важення якої припинені, нікого не обрано.

Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Москаль-
чука Олександра Олександровича прийнято Позачерговими загальними 
зборами акціонерів 26.10.2018 р. (Протокол № 26-10/18 від 26.10.2018 р.). 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення 
Позачергових загальних зборів акціонерів від 26.10.2018 р. (Протокол 
№ 26-10/18 від 26.10.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано. Посадова особа не володiє часткою в статутно-
му капіталі, пакетом акцій Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 21.04.2017 по 26.10.2018 р.

Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Москаль-
чука Олександра Олександровича прийнято Позачерговими загальними 
зборами акціонерів 26.10.2018 р. (Протокол № 26-10/18 від 26.10.2018 р.) у 
зв’язку із чим припиняються повноваження Москальчука О.О. як Голови 
Наглядової ради. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі рішення Позачергових загальних зборів акціонерів від 26.10.2018 р. 
(Протокол № 26-10/18 від 26.10.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Посадова особа не володiє часткою в 
статутному капіталі, пакетом акцій Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 21.04.2017 по 26.10.2018 р.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство» (про-
токол №26-10/18 від 26.10.2018 року) обрано членом наглядової ради Мос-
кальчука Олександра Олександровича (особа не надала згоду на 
розкриття паспортних даних). Особа є представником акціонера Приватно-
го товариства з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.». Особа не 
володіє часткою у статутному капіталі та пакетом акцій Товариства. Особа 
не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, на 
який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п’яти років: директор, заступник директора з фінансової та інформацій-
ної безпеки.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «Лебединське хлібоприймальне підприємство» (про-
токол №26-10/18 від 26.10.2018 року) обрано членом наглядової ради Мід-
ляр Олену Олександрівну (особа не надала згоду на розкриття паспортних 
даних). Особа є представником акціонера Приватного товариства з обме-
женою відповідальністю «Ренеско Б.В.». Особа не володіє часткою у ста-
тутному капіталі та пакетом акцій Товариства. Особа не має непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, на який обрано особу: 
3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ауди-
тор, начальник відділу фінансової звітності та внутрішнього контролінгу, 
провідний фахівець з фінансово-економічного контролю.

Рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Лебе-
динське хлібоприймальне підприємство» (протокол №26-10/18 від 
26.10.2018 року) обрано головою Наглядової ради Москальчука Олексан-
дра Олександровича (особа не надала згоду на розкриття паспортних да-
них). Член Наглядової ради Москальчук О.О. є представником акціонера 
Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.». 
Особа не володіє часткою у статутному капіталі та пакетом акцій Товари-
ства. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: директор, заступник директора з фінансової 
та інформаційної безпеки.

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

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

Голова Правління Тремполець О.І.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»

Код за ЄДРПОУ: 25412361
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронів-

ка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-00-00, 207-00-40
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.mhp.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного това-

риства
II. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення: 24 жовтня 2018 року та найменування упо-

вноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: позачерго-
ві Загальні збори акціонерів ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»;

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в ЄДР: 29 жовтня 2018 року;

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІчНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»;

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИ-
ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРО-
ДУКТ».

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

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

Голова правління  Косюк Юрій Анатолійович
29.10.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (про
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Рівнезалізобетон»; 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
01267509; 1.3. Місцезнаходження емітента: 33013, Рівненська, Рівнен-
ський, м.Рівне, вул. Григорія Сковороди, 23; 1.4. Міжміський код, телефон 
та факс: (0362) 63-37-23; 1.5. Електронна адреса емітента: beton@emitent.
net.ua; 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: rivnezalizobeton.in-ten.com; 
1.7. Вид особливої інформації - Відомості про прийняття рішення про на-
дання згоди на вчинення значних правочинів

2. Текст повідомлення
Загальними позачерговими зборами акціонерів ПрАТ «Рівнезалізо-

бетон», які відбулися 17.10.2018 року було прийняте рішення про на-
дання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: вне-
сення до статутного капіталу ТзОВ «СВ-ЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 
41401197; адреса: 35331 Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Городок, 
вул.Барона Штейнгеля, 3А) нерухомого майна. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
496,6 тис. грн.

Вирішили передати в якості внеску наступне нерухоме майно:

- Будівля арматурного цеху на суму 154 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину до вартості 
активів емітента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 31,01 %; - Будівля складу готової продукції на суму 230 тис.грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартості активів емітента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 46,31 %; - Будівля майстерні на суму 46 тис.грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом пра-
вочину до вартості активів емітента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 20,13 %; все нерухоме майно знаходиться за адре-
сою: 35331 Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Городок, вул.Барона 
Штейнгеля, 3А

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 4569754 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних позачергових зборах 
4551250 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 4551250 шт 
(100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у Загальних позачергових зборах), «проти»-0, «утримались» - 0. До-
даткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не пе-
редбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного 
товариства: . Статутом Товариства не визначено додаткових критеріїв сто-
совно віднесення правочинів до значних правочинів. 

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.1. Директор  Приймак Олександр Миколайович   26.10.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕЗАЛІЗОБЕТОН»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації 

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

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОРIЛЬ-ЛIДЕР»

Код за ЄДРПОУ: 24426809
Місцезнаходження: 51831, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, 

с. Єлизаветiвка, вул. Хмельницького, буд. 1
Міжміський код, телефон та факс: (05634) 2-31-6
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://24426809.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попе-

реднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

25жовтня 2018 року рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА»ОРIЛЬ-ЛIДЕР» (Рішення №8 від 25.10.2018 р.) (надалі – 
ПрАТ «ОРIЛЬ-ЛIДЕР»),було прийнято рішення про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: На-
дання попереднього погодження та прийняття рішення про укладення та 
підписання Товариством договору застави (надалі – «Договір Застави») 
між Товариством, як заставодавцем, та Банком, як заставодержателем для 

забезпечення виконання Публічним акціонерним товариством «Миронів-
ський хлібопродукт» (ідентифікаційний код 25412361), Товариством з об-
меженою відповідальністю «Вінницька птахофабрика» (ідентифікаційний 
код 35878908), Товариством з обмеженою відповідальністю «Катерино-
пільський елеватор» (ідентифікаційний код 32580463) (надалі разом – «По-
зичальники») зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають або мо-
жуть підлягати сплаті за генеральним договором про короткострокові 
кредити, який буде укладено між Позичальниками та Банком, як кредито-
ром, (надалі – «Кредитний Договір»).

Гранична сукупність вартості правочинів: 30 000 000 (тридцять мільйонів) 
доларів США (по курсу НБУ на 25.10.2018 (28.213097) – 846 392 910,00 грн. 
(вісімсот сорок шість мільйонів триста дев’яносто дві тисяч дев’ятсот десять) 
гривень)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності:4 545 063 тис. грн

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках):18,62%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 10, кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах:10, кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за»: 10 та «проти»: 0 прийняття рішення.

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

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

Президент Писарєв Максим Елеонорійович 26.10.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітентаI. За-
гальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ВАНТАЖНИЙ ПАРК» 2. Код за ЄДРПОУ 03119434 
3. Місцезнаходження 18000, м.Черкаси, вул.Смiлянська, 127 4. Міжміський 
код, телефон та факс (0472) 63-17-44 (0472) 63-17-44 5. Електронна поштова 
адреса info@at24.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації http://atp17162.at24.
com.ua/ 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента 2.Текст повідомлення: Згiдно рiшення Наглядової ради Товари-
ства у зв’язку з неможливiстю виконання головою Правлiння Товариства сво-
їх повноважень (протокол № б/н вiд 29.10.2018року) вiдбулися наступнi змiни 
у складi посадових осiб Товариства: 

Вiдсторонений вiд виконання обов’язкiв голови Правлiння -достроково 
припиненi повноваження: голова Правлiння – Драновський Олександр 
Дмитрович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспорт-
них даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 55,28%, 
(349114,25грн). Перебував на посадi з 20.04.2017р., по 29.10.2018р. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано: тим-
часово виконуючий обов’язки голови Правлiння – Драновська Антонiна 
Василiвна, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспорт-
них даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 5,74%, 
(36254,00грн.). Попередньо займала посаду: пенсiонерка. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа вперше обрана 

на посаду термiном - до проведення загальних зборiв акцiонерiв, до по-
рядку денного яких буде включене питання про переобрання голови 
Правлiння Товариства. Т.в.о. набуває своїх повноважень i приступає до 
виконання посадових обов’язкiв з 01.11.2018р.

Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства у зв’язку з заявою голови 
Наглядової ради (протокол № б/н вiд 29.10.2018року) вiдбулися наступнi 
змiни у складi посадових осiб Товариства: 

Достроково припиненi повноваження: голова Наглядової ради - 
Андрейкiн Олександр Iванович, згоди посадової особи на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в 
статутному капiталi 0,03%, (216,50грн). Перебував на посадi з 20.04.2017р., 
по 29.10.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Обрано: голова Наглядової ради – Драновська Наталiя 
Олександрiвна, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо 
паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 0%, 
представник акцiонера Драновського Олександра Дмитровича, володiє 
часткою в статутному капiталi 55,28 % (349114,25грн.). Попередньо 
займала посаду: приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа вперше обрана на посаду 
термiном на 3 роки. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує 
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно із законодавством: Голова правління 
Драновський О.Д. 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ВАНТАЖНИЙ ПАРК»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №207, 30 жовтня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

8

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РIВНЕЕЛЕВАТОРБУД"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05499180
3. Місцезнаходження: 33009, м.Рiвне, вул.Бiла,35а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)26-15-80 (0362)26-15-80
5. Електронна поштова адреса: elevator@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.elevatorbud.pat.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про набуття прямо або опо-

середковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням
кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контроль-
ного пакета акцій

II. Текст повідомлення
26.10.2018 року ПрАТ "Рiвнеелеваторбуд" (надалi-Товариство) отрима-

ла вiд Калужного Юрiя Iвановича письмове повiдомлення про набуття
права власностi на контрольний пакет акцiй. Найвища цiна, за якою Ка-
лужним Юрiєм Iвановичем придбавались акцiї протягом 12 мiсяцiв, що
передували датi набуття контрольного пакета акцiй Товариства становить
1,20 грн. (одна гривня 20 копiйок). Дата набуття контрольного пакета ак-
цiй Товариства 26.10.2018 року. Розмiр частки акцiй Калужного Юрiя Iва-
новича в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття контрольного пакета акцiй
Товариства-0%. Розмiр частки акцiй Калужного Юрiя Iвановича в загаль-
нiй кiлькостi акцiй пiсля набуття контрольного пакета акцiй Товариства -
76,29%. Контрольний пакет акцiй набуто одноособово, опосередкованої
участi немає. Розмiр частки акцiй Калужного Юрiя Iвановича в загальнiй
кiлькостi голосуючих акцiй до набуття контрольного пакета акцiй Товарис-
тва - 0%. На момент розкриття повiдомлення iнформацiї щодо розмiру
частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права влас-
ностi немає в наявностi.

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

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

2. Найменування посади
Директор Самарчук Iван Григорович

26.10.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 00292923
3. Місцезнаходження: 49044, м.Днiпро, вулиця Барикадна, вулиця 15 А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562 387500, 387501
5. Електронна поштова адреса: Helen.Kovalyova@heidelbergcement.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.heidelbergcement.ua/uk/public-
documents

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "Хай-

дельбергЦемент Україна" (протокол № 06/18 вiд 29.10.2018 року) прий-
нято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Пред-
метом правочину є укладення Договору про поставку щебня вапнякового
мiж ПРАТ "ХайдельбергЦемент Україна" та Товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Ферромет1" (код за ЄДРПОУ 32341106). 

Ринкова вартiсть по Договору поставки складає 430 000,0 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi складає 1 755 645,0 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 24,492423.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
передбаченi законодавством - Статутом Приватного акцiонерного това-
риства "ХайдельбергЦемент Україна" не визначенi.

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Тiде Сiльвiо 

29.10.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНМАШ" 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708  
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким на-

лежать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій приватного акціонер-
ного товариства

ІІ. Текст повідомлення 
25.10.2018р. ПрАТ "Дніпровагонмаш" отримало від депозитарія ПАТ

"Національний депозитарій України" Перелік акціонерів, яким надсилати-
меться письмове повідомлення про проведення загальних зборів акці-
онерного товариства, складений на підставі  реєстру власників іменних
цінних паперів, станом на 23.10.2018р., з якого дізналось про наступні
зміни:

1. Найменування юридичної особи власника акцій, якій належать голо-
суючі акції, розмір пакета якої стає більшим, меншим або рівним порого-
вому значенню пакета акцій:   Публічне акціонерне товариство "Закритий
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КО-
ОПЕРАТОР". Ідентифікаційний код юридичної особи:   38408422. Дія та
яким чином вона відбувалась: пряме відчуження.  

Розмір частки власника акцій до набуття права власності на такий пакет
акцій - 5,7864 % від загальної кількості акцій та  5,819 % від загальної кіль-
кості голосуючих акцій. Розмір частки власника акцій після набуття права
власності на такий пакет акцій складає 3,382 % від загальної кількості ак-
цій та 3,401 % від загальної кількості голосуючих акцій. Відомості про осіб,
які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної
особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями: за даними сай-
ту Міністерства юстиції України кінцевий бенефіціарний власник Каба-
нець Олександр Миколайович. Дата, в яку порогові значення було досяг-
нуто або перетнуто: інформація не наводиться, оскільки перелік акціоне-
рів не містить дану інформацію.

2. Найменування юридичної особи власника акцій, якій належать голо-
суючі акції, розмір пакета якої стає більшим, меншим або рівним порого-
вому значенню пакета акцій:   Товариство з обмеженою відповідальністю
"АГРО ПЛЮС ЕКСПО". Ідентифікаційний код юридичної особи:
41056704. Дія та яким чином вона відбувалась: пряме набуття. Розмір
частки власника акцій до набуття права власності на такий пакет акцій -
38,4752 % від загальної кількості акцій та  38,6915 % від загальної кіль-
кості голосуючих акцій. Розмір частки власника акцій після набуття права
власності на такий пакет акцій складає 42,633 % від загальної кількості ак-
цій та 42,8726 % від загальної кількості голосуючих акцій. Відомості про
осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридич-
ної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями: за даними
сайту Міністерства юстиції України кінцевий бенефіціарний власник Тігіп-
ко Сергій Леонідович. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або
перетнуто: інформація не наводиться, оскільки перелік акціонерів не міс-
тить дану інформацію.

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

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

2. Генеральний директор ПрАТ "Дніпровагонмаш" О.Ю. Корнець-
кий 25.10.2018 року

Повідомлення 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», 

код ЄДРПОУ 34576883 (надалі – Банк). 
1. Повне найменування та місцезнаходження Банку: ПУБЛІч-

НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», місце-
знаходження: 01601, м.Київ, вул.Мечнікова, 2 

2. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 15 листопа-
да 2018 року о 10.00 місцевого часу Нідерландів за адресою: Нідер-
ланди, м. Амстердам 1101 СіДжей, Карспелдрееф 6а, борд мітінг 
рум. 

3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у 
загальних зборах: Час початку реєстрації акціонерів у загальних 
зборах - 9.30 за місцевим часом Нідерландів. Час закінчення реє-
страції акціонерів у загальних зборах - 10.00 за місцевим часом Ні-
дерландів.

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: станом на 24 годину 09-го листопада 
2018 року. 

5. Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом 
рішень:

1 Про обрання членів лічильної 
комісії загальних зборів 
акціонерів Банку.

Обрати членами Лічильної комісії 
Мехмет Тікіз [Mehmet Tikiz] та 
Севінк Османову [Sevinc 
Osmanova]. 

2 Про обрання голови та 
секретаря загальних зборів 
акціонерів Банку.

Обрати Головою Зборів – Енвера 
Мурата Башбая [Enver Murat 
Basbay] та Секретарем Зборів – 
Сенола Алоглу [Senol Aloglu].

3 Про зміну типу акціонерного 
товариства.

Змінити тип акціонерного 
товариства на Приватне 
акціонерне товариство.

4 Про зміну найменування 
Банку.

Змінити найменування Банку на 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».

5 Про внесення змін до 
Статуту Банку.

Внести зміни шляхом затвер-
дження Статуту Банку в новій 
редакції.

6 Про уповноваження пред-
ставника Банку на підписан-
ня нової редакції Статуту.

Уповноважити Голову Правління 
Онура Анлиатамера на 
 підписати нової редакції Статуту 
Банку.

6. Адреса вебсайту на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: www.crediteurope.com.ua 

7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних збо-
рів: акціонери можуть ознайомитись з матеріалами для проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів кожного робочого дня з 
9:30 до 17:30 за місцезнаходженням ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»: 
м.Київ, вул. Мечнікова,2; відповідальна особа – Заступник Начальни-
ка Юридичного управління Кондрашин І.В.

8. Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 
36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Після отри-
мання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мо-
жуть користуватися правами, наданими статтями 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: а саме: ознайомлюватися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів.

9. Порядок голосування за довіреністю. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної 
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на 
це її установчими документами. Акціонер має право видати дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах де-
кільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час 
відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах 
акціонерного товариства. Представник за довіреністю повинен 
мати оригінал довіреності для участі у загальних зборах акціонер-
ного товариства.

Спостережна рада ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РIВНЕЕЛЕВАТОРБУД"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05499180
3. Місцезнаходження: 33009, м.Рiвне, вул.Бiла,35а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)26-15-80 (0362)26-15-80
5. Електронна поштова адреса: elevator@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.elevatorbud.pat.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про набуття прямо або опо-

середковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням
кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контроль-
ного пакета акцій

II. Текст повідомлення
26.10.2018 року ПрАТ "Рiвнеелеваторбуд" (надалi-Товариство) отрима-

ла вiд Калужного Юрiя Iвановича письмове повiдомлення про набуття
права власностi на контрольний пакет акцiй. Найвища цiна, за якою Ка-
лужним Юрiєм Iвановичем придбавались акцiї протягом 12 мiсяцiв, що
передували датi набуття контрольного пакета акцiй Товариства становить
1,20 грн. (одна гривня 20 копiйок). Дата набуття контрольного пакета ак-
цiй Товариства 26.10.2018 року. Розмiр частки акцiй Калужного Юрiя Iва-
новича в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття контрольного пакета акцiй
Товариства-0%. Розмiр частки акцiй Калужного Юрiя Iвановича в загаль-
нiй кiлькостi акцiй пiсля набуття контрольного пакета акцiй Товариства -
76,29%. Контрольний пакет акцiй набуто одноособово, опосередкованої
участi немає. Розмiр частки акцiй Калужного Юрiя Iвановича в загальнiй
кiлькостi голосуючих акцiй до набуття контрольного пакета акцiй Товарис-
тва - 0%. На момент розкриття повiдомлення iнформацiї щодо розмiру
частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права влас-
ностi немає в наявностi.

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

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

2. Найменування посади
Директор Самарчук Iван Григорович

26.10.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 00292923
3. Місцезнаходження: 49044, м.Днiпро, вулиця Барикадна, вулиця 15 А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562 387500, 387501
5. Електронна поштова адреса: Helen.Kovalyova@heidelbergcement.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.heidelbergcement.ua/uk/public-
documents

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "Хай-

дельбергЦемент Україна" (протокол № 06/18 вiд 29.10.2018 року) прий-
нято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Пред-
метом правочину є укладення Договору про поставку щебня вапнякового
мiж ПРАТ "ХайдельбергЦемент Україна" та Товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Ферромет1" (код за ЄДРПОУ 32341106). 

Ринкова вартiсть по Договору поставки складає 430 000,0 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi складає 1 755 645,0 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 24,492423.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
передбаченi законодавством - Статутом Приватного акцiонерного това-
риства "ХайдельбергЦемент Україна" не визначенi.

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Тiде Сiльвiо 

29.10.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНМАШ" 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708  
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким на-

лежать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій приватного акціонер-
ного товариства

ІІ. Текст повідомлення 
25.10.2018р. ПрАТ "Дніпровагонмаш" отримало від депозитарія ПАТ

"Національний депозитарій України" Перелік акціонерів, яким надсилати-
меться письмове повідомлення про проведення загальних зборів акці-
онерного товариства, складений на підставі  реєстру власників іменних
цінних паперів, станом на 23.10.2018р., з якого дізналось про наступні
зміни:

1. Найменування юридичної особи власника акцій, якій належать голо-
суючі акції, розмір пакета якої стає більшим, меншим або рівним порого-
вому значенню пакета акцій:   Публічне акціонерне товариство "Закритий
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КО-
ОПЕРАТОР". Ідентифікаційний код юридичної особи:   38408422. Дія та
яким чином вона відбувалась: пряме відчуження.  

Розмір частки власника акцій до набуття права власності на такий пакет
акцій - 5,7864 % від загальної кількості акцій та  5,819 % від загальної кіль-
кості голосуючих акцій. Розмір частки власника акцій після набуття права
власності на такий пакет акцій складає 3,382 % від загальної кількості ак-
цій та 3,401 % від загальної кількості голосуючих акцій. Відомості про осіб,
які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної
особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями: за даними сай-
ту Міністерства юстиції України кінцевий бенефіціарний власник Каба-
нець Олександр Миколайович. Дата, в яку порогові значення було досяг-
нуто або перетнуто: інформація не наводиться, оскільки перелік акціоне-
рів не містить дану інформацію.

2. Найменування юридичної особи власника акцій, якій належать голо-
суючі акції, розмір пакета якої стає більшим, меншим або рівним порого-
вому значенню пакета акцій:   Товариство з обмеженою відповідальністю
"АГРО ПЛЮС ЕКСПО". Ідентифікаційний код юридичної особи:
41056704. Дія та яким чином вона відбувалась: пряме набуття. Розмір
частки власника акцій до набуття права власності на такий пакет акцій -
38,4752 % від загальної кількості акцій та  38,6915 % від загальної кіль-
кості голосуючих акцій. Розмір частки власника акцій після набуття права
власності на такий пакет акцій складає 42,633 % від загальної кількості ак-
цій та 42,8726 % від загальної кількості голосуючих акцій. Відомості про
осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридич-
ної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями: за даними
сайту Міністерства юстиції України кінцевий бенефіціарний власник Тігіп-
ко Сергій Леонідович. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або
перетнуто: інформація не наводиться, оскільки перелік акціонерів не міс-
тить дану інформацію.

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

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

2. Генеральний директор ПрАТ "Дніпровагонмаш" О.Ю. Корнець-
кий 25.10.2018 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента 

I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФОРТ»

Код за ЄДРПОУ: 34378735
Місцезнаходження: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Ка-

гарлик, вул. Першого Травня, буд. 6П
Міжміський код, телефон та факс: 0457352536, 0457352057
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://34378735.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

25жовтня 2018 року рішенням позачергових загальних зборів акціо-
нерів (шляхом заочного голосування)ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АГРОФОРТ»(Протокол №4 від 25.10.2018р.) (нада-
лі – ПрАТ «АГРОФОРТ»), було прийнято рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
Надання попереднього погодження та прийняття рішення про укла-
дення та підписання Товариством договору застави (надалі – «Дого-
вір Застави») між Товариством, як заставодавцем, та Банком, як за-
ставодержателем для забезпечення виконання Публічним 
акціонерним товариством «Миронівський хлібопродукт» (ідентифіка-
ційний код 25412361), Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Вінницька птахофабрика» (ідентифікаційний код 35878908), Товари-
ством з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор» 
(ідентифікаційний код 32580463) (надалі разом – «Позичальники») 
зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті 
за генеральним договором про короткострокові кредити, який буде 
укладено між Позичальниками та Банком, як кредитором (надалі – 
«Забезпечені Зобов'язання»).

Гранична сукупність вартості правочинів:30 000 000 (тридцять 
мільйонів) доларів США (по курсу НБУ на 25.10.2018 (28.213097) – 
846 392 910,00 грн. (вісімсот сорок шість мільйонів триста дев’яносто 
дві тисяч дев’ятсот десять) гривень).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності:662 622тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті (у відсотках):127,73%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 76 691697, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:76 691697, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»:76 691697 та 
«проти»: 0прийняття рішення.

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

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

Директор Онука Людмила Валентинівна 26.10.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. 
Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Приватне акціо-
нерне товариство «Центрально-Українське виробничо-
комплектовочне підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС». 2. Ідентифі-
каційний код юридичної особи: 14308150. 3. Місцезнаходження: 08322, 
Київська обл., Бориспiльський р-н, с. Пролiски, вул. Промислова, 9. 
4. Міжміський код, телефон та факс: /044/ 593-37-20, 593-37-23. 5. Електро-
нна поштова адреса: at73@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: 14308150.infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення. Назва упов-
новаженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу по-
садових осiб: Наглядова рада. Дата прийняття рiшення – 26.10.2018. 
Змiст такого рiшення iз зазначенням пiдстав: Припинення повноважень 
Директора за власним бажанням та призначення нової особи на цю 

посаду. Припинено повноваження з 31.10.2018 – Директор Воробей 
Олександр Петрович, на підставі рішення наглядової ради. Не надав зго-
ди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй 
особi, у вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 
22.05.2018. Обрано - Директор Польовий Микола Васильович з 
01.11.2018. Не надав згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, на який призначено 
(обрано) особу – до переобрання. Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв: головний інженер ТОВ «Інвестпроект». III. Під-
пис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Найменування посади: Директор Воробей Олек-
сандр Петрович. 29.10.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНО-УКРАЇНСЬКЕ ВИРОБНИчО-
КОМПЛЕКТОВОчНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АТОМПРОМКОМПЛЕКС»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 01974968
3. Місцезнаходження: 02166 м. Київ, Лісовий проспект, буд.39-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 518-52-21, (044) 518-43-03
5. Електронна поштова адреса: info@apteca.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://apteca.com.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення значних правочинів

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

вочину: 25.10.2018р.
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення про надан-

ня згоди на вчинення значного правочину: наглядова рада.
Предмет правочину: продаж Товариству з обмеженою відповідальністю 

«КРАСКО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41681286 ) окремо стоячої будів-
лі з прибудовами загальною площею 425,4 кв.м. за адресою: м. Вінниця, 
вул. Хмельницьке шосе, буд. 88.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 2238,055 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 19968,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 11,20%.

Загальна кількість голосів наглядової ради: 5.
В засіданні наглядової ради приймало участь 4 із 5 членів наглядової 

ради.
Наглядова рада правоможна приймати таке рішення.
Рішення прийнято одноголосно.
Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення: 4.
Кількість голосів, що проголосували «проти» прийняття рішення:0.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не 

передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного 
товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття 
інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення не 
зазначається, тому що рішення не приймалось загальними зборами. Рі-
шення про надання згоди на вчинення значного правочину було прийнято 
наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Вінницяфарма-
ція» (протокол №17 від 25.10.2018р.).

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 Гасевич В.В. 26.10.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації 

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

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»

Код за ЄДРПОУ: 32547211
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронів-

ка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: (04343) 61-381
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://32547211.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попе-

реднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

25жовтня 2018 року рішенням загальних зборів акціонерів(шляхом зао-
чного голосування) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЕР-
НОПРОДУКТ МХП» (Протокол №3 від 27.04.2018 р.) (надалі – ПрАТ «ЗЕР-
НОПРОДУКТ МХП»), було прийнято рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: На-
дання попереднього погодження та прийняття рішення про укладення та 
підписання Товариством договору поруки (надалі – «Договір Поруки»), 
який буде укладено між Товариством, як поручителем, та Акціонерним то-
вариством «Сітібанк» (ідентифікаційний код 21685485) (надалі - «Банк») з 

метою забезпечення виконання Публічним акціонерним товариством «Ми-
ронівський хлібопродукт» (ідентифікаційний код 25412361), Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Вінницька птахофабрика» (ідентифікацій-
ний код 35878908), Товариством з обмеженою відповідальністю «Катери-
нопільський елеватор» (ідентифікаційний код 32580463) (надалі разом – 
«Позичальники») зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають або 
можуть підлягати сплаті за генеральним договором про короткострокові 
кредити, який буде укладено між Позичальниками та Банком, як кредито-
ром (надалі – «Забезпечені Зобов'язання»).

Гранична сукупність вартості правочинів:30 000 000 (тридцять мільйо-
нів) доларів США (по курсу НБУ на 25.10.2018 (28.213097) –  
846 392 910,00 грн. (вісімсот сорок шість мільйонів триста дев’яносто дві 
тисяч дев’ятсот десять) гривень).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності:6 102 709 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках):13,87%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 317 152 000, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:317 152 000, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за»:317 152 000 та «проти»: 
0прийняття рішення.

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

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

Директор Онука Володимир Володимирович 26.10.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «СБЕРБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 25959784
3. Місцезнаходження: 01601 м. Київ, Володимирська, 46
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 3541515, 044 2474545
5. Електронна поштова адреса: bank@sbrf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.sberbank.ua/main_info1/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Відповідно до рішення Наглядової ради АТ «СБЕРБАНК» від 25.10.2018 

(протокол засідання №98) обрано членом Правління Банку Білого Андрія 
Сергійовича (паспорт: СН 181959, виданий Печерським РУ ГУ МВС України 
в м. Києві 09.04.1996), виконуючого обов’язки Начальника управління 
комплаєнс та фінансового моніторингу, в.о. Відповідального працівника за 
проведення фінансового моніторингу у Банку, без зазначення строку.

Протягом останніх п’яти років своєї діяльності посадова особа обіймала 
посади: заступник начальника управління-начальник відділу аналізу та 
контролю валютних операцій Управління комплаєнс і фінансового моніто-
рингу; начальник відділу аналізу та контролю валютних операцій Управлін-
ня комплаєнс і фінансового моніторингу; начальник управління валютного 
контролю Центру супроводження клієнтських операцій АТ «СБЕРБАНК». 
Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента - 0%, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова Правління  Князєва І.О.
25.10.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ПОЛОГIВСЬКИЙ ОЛIЙНО-
ЕКСТРАКЦIЙ НИЙ ЗАВОД"

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

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

http://mezpology.zp.ua/

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 26.10.2018 р. припинено повно-

важення голови Правлiння Закарлюки Олега Васильовича. Згоди фiзичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): Рiшення Наглядової 
ради про припининення повноважень (вiдкликання) Голови i членiв Правлiння 
ПрАТ «Пологiвський ОЕЗ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 мiсяця.

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 26.10.2018 р. припинено повно-
важення члена Правлiння Кравинського Дмитра Григоровича. Згоди фiзичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): Рiшення Наглядової 
ради про припининення повноважень (вiдкликання) Голови i членiв Правлiння 
ПрАТ «Пологiвський ОЕЗ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 мiсяця.

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 26.10.2018 р. припинено повно-
важення члена Правлiння Шкабарнi Вiталiя Вiкторовича. Згоди фiзичної особи 
на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0.0006% в статутному 
капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): Рiшення Наглядової ради 
про припининення повноважень (вiдкликання) Голови i членiв Правлiння 
ПрАТ «Пологiвський ОЕЗ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 мiсяця.

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 26.10.2018 р. припинено повно-
важення члена Правлiння Крилова Дениса Валерiйовича. Згоди фiзичної осо-
би на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,4920% в статутному 
капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): Рiшення Наглядової ради 
про припининення повноважень (вiдкликання) Голови i членiв Правлiння 
ПрАТ «Пологiвський ОЕЗ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 мiсяця.

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 26.10.2018 р. припинено повно-
важення члена Правлiння Плохого Володимира Максимовича. Згоди фiзичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): Рiшення Наглядової 
ради про припининення повноважень (вiдкликання) Голови i членiв Правлiння 
ПрАТ «Пологiвський ОЕЗ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 мiсяця.

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 26.10.2018 р. Крилова Дениса 
Валерiйовича обрано (призначено) т.в.о. Голови Правлiння. Згоди фiзичної осо-
би на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання 

персонального складу Правлiння у зв'язку iз припиненням повноважень попере-
днього складу. Строк, на який призначено особу - з 26.10.2018 року до 15.09.2019 
року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
генеральний директор, директор фiнансовий, член правлiння. Володiє 0,4920% 
акцiй Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 26.10.2018 р. Кравинського 
Дмитра Григоровича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтуван-
ня змiн): обрання персонального складу Правлiння у зв'язку iз припинення 
повноважень поперенього складу. Строк, на який призначено особу - з 
26.10.2018 року до 15.09.2019 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор по закупкам, директор 
комерцiйний, голова правлiння, член правлiння. Не володiє пакетом акцiй 
Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства.

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 26.10.2018 р. Шкабарню Вiталiя 
Вiкторовича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди фiзичної особи на 
розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонально-
го складу Правлiння у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього скла-
ду. Строк, на який призначено особу - з 26.10.2018 року до 15.09.2019 року 
(включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: го-
ловний iнженер, начальник управлiння з приймання та пiдготовки до переробки 
насiння соняшника, директор технiчний, член правлiння. Володiє 0,0006% акцiй 
Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 26.10.2018 р. Лозиченка Олек-
сандра Миколайовича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди фiзичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання 
персонального складу Правлiння у зв'язку iз припиненням повноважень по-
переднього складу. Строк, на який призначено особу - з 26.10.2018 року до 
15.09.2019 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: генеральний директор, директор комерцiйний. Не володiє 
акцiями Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 26.10.2018 р. Плохого Воло-
димира Максимовича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування 
змiн): обрання персонального складу Правлiння у зв'язку iз припиненням 
повноважень попереднього складу. Строк, на який призначено особу - з 
26.10.2018 року до 15.09.2019 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник слiдчого управлiння прокура-
тури областi: начальник управлiння процессуального керiвництва у 
кримiнальних провадженнях прокуратури областi; начальник вiддiлу нагляду 
за додержанням законiв органами внутрiшнiх справ при провадженнi досу-
дового розслiдування злочинiв проти життя та пiдтриманням державного об-
винувачення управлiння нагляду за додержанням законiв у кримiнальному 
провадженнi прокуратури областi, начальник вiддiлу нагляду за додержан-
ням законiв при розслiдуваннi злочинiв проти життя управлiння нагляду у 
кримiнальному провадженнi прокуратури областi. Не володiє пакетом акцiй 
Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства)

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

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

2. Найменування посади Крилов Денис Валерiйович
т.в.о.Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.10.26
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АЛЬЦЕСТ»

2. Ідентифікаційний код юридич-
ної особи

21547168

3. Місцезнаходження 08130, село Петропавлiвська Борщагiвка, 
вулиця Петропавлiвська, будинок 4

4. Міжміський код, телефон та факс 044 371 40 47 044 371 40 47
5. Електронна поштова адреса ngresko@altsest.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://altsest.com/

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

II. Текст повідомлення
26.10.2018 загальними зборами акцiонерiв АТ «Альцест» (ПРОТОКОЛ 

№ 261018 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ АТ «АЛЬЦЕСТ» вiд 26.10.2018р) 
було прийняте рiшення: Закрити (лiквiдувати) Донецьку фiлiю Приватного 
акцiонерного товариства «АЛЬЦЕСТ» (код за ЄДРПОУ ВП - 24328018).

Уповноважити Генерального директора приватного акцiонерного това-
риства «АЛЬЦЕСТ» – Лисова Дмитра Володимировича вчиняти будь-якi 
необхiднi дiї, передбаченi чинним законодавством України, без обмежень, 
для закриття (лiквiдацiї) Донецької фiлiї Приватного акцiонерного товари-
ства «АЛЬЦЕСТ» (код за ЄДРПОУ ВП - 24328018), в тому числi з правом 
залучення третiх осiб на власний розсуд.

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 Лисов Дмитро Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

26.10.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

23343582

3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Предславинська, 34 А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)2909707 (044)2909710

5. Електронна поштова адреса office@de.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://de.com.ua/uk/document/osobaja_
informacija

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

II. Текст повідомлення
Наглядова рада ПАТ «Донбасенерго» (далi – Товариство або Емiтент) 

26.10.2018 (протокол №13) прийняла рiшення про надання згоди на 
вчинення правочину - Договору №ЕМ-2018/К/США-2 на постачання коксу 
нафтового, некальцинованого (далi - Договiр).

Предмет правочину (Договору) - кокс нафтовий, некальцинований.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно 

до законодавства (сума Договору), становить 445 000,0 тис. грн. з ПДВ.
Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 5 585 732 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi  - 7,9667%*.

На засiданнi Наглядової ради 26.10.2018 загальна кiлькiсть голосiв - 4, 
кiлькiсть голосiв, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення - 4 голоси, 
«ПРОТИ» - 0 голосiв.

*Товариством протягом 2018 року в рамках повноважень Дирекцiї укла-
дено договiр на покупку коксу нафтового, некальцинованого №ЕМ-2018/К/
США вiд 08.08.2018 з контрагентом, який буде стороною правочину за до-
говором №ЕМ-2018/К/США-2. Ринкова вартiсть предмету правочину за до-
говором №ЕМ-2018/К/США вiд 08.08.2018 та за договором №ЕМ-2018/К/
США-2 буде становити бiльше 10% вартостi активiв Емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi. Для недопущення дiлення предмету 
правочину з метою ухилення вiд порядку прийняття рiшень про вчинення 
значного правочину, передбаченого ст.70 Закону України «Про акцiонернi 
товариства, питання щодо надання згоди на вчинення правочину (укладан-
ня договору) №ЕМ-2018/К/США-2 винесене на розгляд Наглядової ради. 

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Бондаренко Едуард Миколайович 29.10.2018

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"КОРПОРАЦIЯ 
"IНТЕРАГРОСИСТЕМА"

2. Код за ЄДРПОУ 24839440
3. Місцезнаходження 14034, м. Чернiгiв , а/с 1068
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 601-792
5. Електронна поштова адреса interagrosistema@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://interagrosistema.ui.ua/

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

II. Текст повідомлення
Схвалено значнi правочини, укладенi з ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД», а саме: 

Договiр позики Поворотної фiнансової допомоги) б/н, вiд 5 вересня 2018 року, 
Додаткову угоду б/н, вiд 11 вересня 2018 року до нього, Договiр позики (Пово-
ротної фiнансової допомоги) б/н вiд 19 вересня 2018 року, за якими на термiн 
до 11 мiсяцiв залучено сумарно 10 000 000 грн. позики (Поворотної фiнансової 

допомоги) на безвiдсотковiй основi i без мети збереження реальної вартостi 
грошей, на поповнення обiгових коштiв ПрАТ «Корпорацiя «Iнтерагросистема», 
в тому числi - на закупiвлю картоплi урожаю 2018 року, придатної до перероб-
ки на фрi, якi пiдписанi Генеральним директором ПрАТ «Корпорацiя 
«Iнтерагросистема» Юхименком Сергiєм Володимировичем.

Надано згоду на майбутнє вчинення (до 16.10.2019 року включно) знач-
них правочинiв ПрАТ «Корпорацiя «Iнтерагросистема» з Кредитною 
установою(Банком),(однiєю чи кiлькома) обраною(обраними) Дирекцiєю то-
вариства на свiй розсуд, а саме,кредитного договору (кредитних договорiв, 
договорiв кредитних лiнiй, тощо) та договорiв забезпечення виконання ви-
щезазначеного кредитного договору(кредитних договорiв договорiв кредит-
них лiнiй, тощо), включаючи але не обмежуючись, договорiв застави, 
договорiв iпотеки, договорiв вiдступлення прав вимоги, на граничну суму до 
50 000 000 млн. грн., для забезпечення статутної дiяльностi, включаючи роз-
виток програми переробки, зберiгання та доведення до споживача картоплi 
та напiвфабрикатiв з неї, а також можливе перекредитування за ранiше 
отриманими кредитами, з визначенням iстотних та iнших умов цих договорiв 
на власний розсуд Генерального директора.

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

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

2. Найменування посади Юхименко Сергiй Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.10.2018
(дата)

НОВИНИ

ФГИ объявил конкурс по приватизации 
«Центрэнерго»

Фонд государственного имущества (ФГИ) обнаро-
довал сообщение о проведении конкурса по продаже 
78,289% акций ПАО «Центрэнерго».

Соответствующее объявление опубликовано в га-
зете «Ведомости приватизации» в понедельник, 
29  октября.

«Ровно через 45 дней пройдет конкурс по продаже, 
и первое в этом году предприятие большой привати-
зации получит нового собственника», – написал на 
своей странице в соцсети Facebook глава фонда Ви-
талий Трубаров.

Как сообщалось, продажа пакета акций «Центрэ-
нерго» назначена на 11:00 13 декабря 2018 года. 
При этом конкурс состоится лишь в случае приня-

тия в нем участия не менее двух потенциальных по-
купателей.

Утвержденные правительственным распоряжени-
ем №756-р от 3 октября 2018 года условия предусма-
тривают выплату «Центрэнерго» в госбюджет диви-
дендов в размере 30% прибыли по итогам 
деятельности в 2018 году, тогда как в последние два 
года утвержденный норматив составлял 75% и 50%.

Кроме того, государство дает гарантию компенси-
ровать потенциальному инвестору убытки, которые 
генкомпания потенциально может понести до даты 
перехода пакета в собственность нового владельца. 
Речь идет о каких-либо решениях судов, вступивших 
в законную силу после даты перехода права собствен-
ности на пакет акций или соответствующего доначис-
ления налогов, сборов или штрафов.
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НОВИНИ

«Центрэнерго» в 2017 году увеличило чистую при-
быль в 4,9 раза по сравнению с 2016 годом –  
до 1 млрд 891,063 млн грн, чистый доход – на 2,1%, 
до 10 млрд 918,596 млн грн, валовую прибыль –  
на 19,3%, до 2 млрд 528,784 мн грн.

«Центрэнерго» в 2017 году снизило производство 
электроэнергии на 36,2% (3 млрд 573,018 млн кВт-ч) 
по сравнению с 2016 годом – до 6 млрд 285,346 млн 
кВт-ч. Выработка Углегорской ТЭС составила 4 млрд 
134,393 млн кВт-ч (-15,3% к 2016-му), Змиевской 
ТЭС – 1 млрд 321,663 млн кВт-ч (-42%), Трипольской 
ТЭС – 829,29 млн кВт-ч (-69,3%).Отпуск электроэнер-
гии «Центрэнерго» в 2017 году упал на 36,5% (3 млрд 
248,827 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до  
5 млрд 647,775 млн кВт-ч.Столь значительное сниже-
ние производства ЗмТЭС и ТпТЭС связано с дефици-
том углей антрацитовой группы, добыча которых в 
стране осуществляется на оккупированных террито-
риях Донбасса.

«Центрэнерго» эксплуатирует 23 блока (18 – пыле-
угольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиев-
ской и Трипольской ТЭС суммарной установленной 
мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 
78,3% акций общества.

Fitch подтвердило рейтинг Украины «B-»  
со стабильным прогнозом

Киев. 29 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Между-
народное рейтинговое агентство Fitch Ratings под-
твердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента 
(РДЭ) Украины в иностранной и национальной валю-
тах на уровне «В-» со стабильным прогнозом.

Как указано в сообщении агентства, на рейтинги 
Украины негативно влияет слабая внешняя ликвид-
ность, высокие потребности во внешнем финансиро-
вании, обусловленные погашением суверенных дол-
гов и структурными слабостями в сфере банковского 
сектора, институциональных ограничений, политиче-
ских и геополитических рисков.

В то же время Fitch отмечает повышение надежно-
сти и согласованности политики, улучшение макро-
экономической стабильности, сокращение госдолга и 
международную поддержку.

Агентство уточняет, что краткосрочный РДЭ Украи-
ны в иностранной и национальной валютах подтвер-
жден на уровне «В».

«Кернел» пролонгировал 
синдицированный кредит на $200 млн  

и получил дополнительный транш  
на $90 млн

«Кернел», одна из крупнейших украинских аграр-
ных групп, договорился с синдикатом европейских 
банков о пролонгации кредитной линии на $200 млн, 
сообщила группа на веб-сайте Варшавской фондовой 
биржи (WSE).

Согласно сообщению, указанная кредитная линия 
является предэкспортным финансированием, предо-

ставленным в октябре-2017. Кредит продлен до  
31 августа 2021 года.

Кроме того, компания получила дополнительный 
краткосрочный транш на $90 млн с погашением в 
августе-2019.

Средства предоставляются для финансирования 
потребностей оборотного капитала в сфере произ-
водства подсолнечного масла в Украине.

«Кернел» – крупнейший в мире производитель и 
экспортер подсолнечного масла, ведущий производи-
тель и поставщик сельскохозяйственной продукции из 
региона Черноморского бассейна на мировые рынки. 
Вертикально интегрированная структура компании 
строится на тесно связанных между собой бизнес-
сегментах: производство, экспорт и внутренние про-
дажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт 
зерновых культур; предоставление услуг по хранению 
и перевалке зерна на элеваторах и портовых терми-
налах. Земельный банк «Кернел» в Украине состав-
ляет 550 тыс. га.

В апреле 2012 года «Кернел» договорился о покуп-
ке 100% агропредприятия «Стиоми-Холдинг» в Хмель-
ницкой области. В рамках договоренности группе в 
2013 году перешел полный операционный контроль 
над земельным банком «Стиоми-Холдинг» общей 
площадью 66,35 тыс. га и другими его ключевыми 
бизнесами.

«Кернел» в 2018 финансовом году (ФГ, июль-2017 
- июнь-2018) сократил чистую прибыль в 3,2 раза - до 
$55,95 млн по сравнению с 2017 ФГ. Выручка за этот 
период выросла на 10,8% - до $2,403 млрд, EBITDA 
сократилась на 30,3%, до $222,5 млн.

АМКУ разрешил японской Sumitomo 
приобрести 51% акций «Спектр-Агро»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разре-
шил японской корпорации Sumitomo приобрести 51% 
акций британской Oscar Agro Limited, владеющей ком-
паниями «Спектр-Агро» и «Спектр-Агротехника» 
(оба – Обухов Киевской обл.).

«Oscar Agro – это компания в Великобритании, ко-
торая была создана для этого проекта. Oscar Agro 
владеет 100% акций «Спектр-Агро» и «Спектр-
Агротехника», и корпорация Sumitomo приобретет 
51% акций Oscar Agro», - пояснили агентству 
«Интерфакс-Украина» в корпорации Sumitomo.

АМКУ также предоставил разрешение физлицам 
Игорю Лавренюку, Василию Скарлату и Владимиру 
Лобачу (компании «Спектр-Агро» и «Спектр-
Агротехника») и корпорации Sumitomo на согласован-
ные действия в виде ограничения конкурентного по-
ведения и отказа от переманивания сотрудников в 
течение пяти лет.

Как сообщалось, японская корпорация Sumitomo в 
июле 2018 года подписала договор с ООО «Спектр-
Агро» и ООО «Спектр-Агротехника» («Спектр-Агро») 
о приобретении 51% акций «Спектр-Агро». По мне-
нию «Спектр-Агро», данная сделка будет способство-
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вать расширению и росту деятельности компании в 
Украине.

ООО «Спектр-Агро» основано в 2009 году, в насто-
ящее время осуществляет деятельность на всей тер-
ритории Украины, занимается дистрибуцией средств 
защиты растений, удобрений, семян и сельскохозяй-
ственной техники более чем для 3,5 тыс. сельхозпро-
изводителей страны.

Совладельцами компании по состоянию на октябрь-
2018 являются Василий Скарлат с долей 50%, Мария 
Лавренюк – 25%, Владимир Лобач – 25%.

«Спектр-Агро» в третьем квартале 2017 года полу-
чил 28,205 млн грн чистой прибыли и 2,992 млрд грн 
выручки.

ООО «Спектр-Агротехника» зарегистрировано в 
2009 году. Собственниками компании являются Вира 
Скарлат (50%), Владимир Любач и Мария Лавренюк 
(по 25%).

По итогам 2016 года «Спектр-Агротехника» получи-
ла 12,15 млн грн чистой прибыли против 607,6 тыс. грн 
чистого убытка в 2015 году. Выручка выросла в 5,2 
раза – до 209,78 млн грн.

Группа Sumitomo – одна из крупнейших японских 
корпораций. В нее входят компании финансового сек-
тора, машиностроения, электротехнической промыш-
ленности, черной и цветной металлургии и др.

Товарооборот между США и Украиной  
за 8 мес.-2018 возрос на 16% - Кубив

Товарооборот между Украиной и США в январе-
августе 2018 года увеличился на 16% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года - до $2,6 млрд, со-
общил первый вице-премьер-министр - министр эко-
номического развития и торговли Степан Кубив.

«Двусторонняя торговля на протяжении восьми ме-
сяцев 2018 года возросла на 16% и составила почти 
$2,6 млрд. Экспорт в США вырос почти на 32%, им-
порт - на 11%», - сказал С.Кубив, открывая первую 
официальную торговую миссию США в Киеве в поне-
дельник.

Он также отметил, что на протяжении трех с поло-
виной лет в Украине 80 заводов были построены при 
привлечении иностранных инвестиций или находятся 
в процессе строительства. Лидером по инвестициям в 
строительство заводов является Германия, Турция и 
Великобритания.

«Непосредственным лидером по привлечению 
инвестиций является Львовская область, где с 2015 
года построено или завершается строительство 18 
заводов с привлечением иностранных инвесторов. 
Второе место по привлечению инвестиций по коли-
честву проектов занимают Винницкая и Ивано-
Франковская области - по шесть заводов», - отме-
тил С.Кубив.

Торговая миссия США в Украине состоит из четы-
рех секций - IТ, сельское хозяйство, инфраструктура, 
энергетика. США представляют по три компании в 
каждой из этих сфер.

Курс доллара США слабо повышается, 
евро под давлением политических 

новостей
Курс американского доллара слабо растет в ходе 

торгов в понедельник.
Поддержку ему оказывают сильные статданные, 

опубликованные в пятницу, отмечают эксперты.
Подъем экономики США в третьем квартале соста-

вил 3,5% в пересчете на годовые темпы, сообщило 
министерство торговли страны. Аналитики, опрошен-
ные MarketWatch, ожидали повышения на 3,4%. При 
этом во втором квартале ВВП вырос на 4,2%.

Потребительские расходы, на которые приходится 
70% ВВП США, в прошедшем квартале увеличились 
на 4% - рекордный подъем с четвертого квартала 2014 
года.

В то же время давление на евро оказывают полити-
ческие новости.

Правая партия «Альтернатива для Германии» про-
ходит в еще один региональный парламент - ландтаг 
земли Гессен - и может получить около 12-13% голо-
сов, свидетельствуют результаты опросов, проведен-
ных на выходе с избирательных участков в воскресе-
нье вечером. Партия канцлера Ангелы Меркель 
Христианско-демократический союз (ХДС), как ожи-
дается, потеряет почти 10% голосов.

Евро торгуется утром в районе $1,1391 против 
$1,1403 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится 
сейчас в районе 127,49 иены по сравнению со 127,61 
иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара со-
ставляет 111,92 иены против 111,91 иены в пятницу.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2831 против 
$1,2828 днем ранее.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость 
доллара США относительно шести основных миро-
вых валют, поднялся на 0,05%. Индикатор WSJ Dollar, 
отслеживающий динамику курса доллара относитель-
но 16 основных мировых валют, увеличился на 
0,09%.

По итогам минувшей недели ICE U.S. Dollar вырос 
на 0,7%, что стало наилучшим подъемом за послед-
ние четыре недели.

Нефтяные котировки практически 
стабильны, цена Brent - $77,6 за баррель
Цены на нефть эталонных марок в понедельник 

остаются практически на уровне предыдущего закры-
тия.

Несмотря на подъем на пятничной сессии, котиров-
ки снизились по итогам минувшей недели: Brent по-
теряла 2,7%, WTI - 2,4%.

Инвесторы оценивают такие факторы, как возмож-
ность наращивания добычи Саудовской Аравией и 
другими участниками ОПЕК+ для компенсации со-
кращения поставок, ожидаемых после введения 
американских санкций против Ирана, отмечает Dow 
Jones.
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Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на 
лондонской бирже ICE Futures к 8:04 МСК подеше-
вели на $0,03 (0,04%) - до $77,59 за баррель. На 
торгах в предыдущий день их цена повысилась на 
$0,73 (0,95%) и составляла на закрытие $77,62 за 
баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь 
утром в понедельник выросли на $0,01 (0,01%) - до 
$67,6 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена 
выросла на $0,26 (0,39%), завершив день на отметке 
$67,59.

Американская нефтесервисная компания Baker 
Hughes в пятницу сообщила, что число действующих 
нефтяных буровых установок в США на прошлой не-
деле увеличилось на 2 штуки и достигло 875 единиц, 
что является максимальным показателем с 2015 года. 
С начала текущего года количество буровых в стране 
выросло более чем на 100 установок.

Прибыль крупнейших промпредприятий 
КНР выросла на 14,7% в январе-сентябре
Прибыль крупных промышленных предприятий Ки-

тая в январе-сентябре 2018 года увеличилась на 
14,7% относительно аналогичного периода прошлого 
года, свидетельствуют данные Государственного ста-
тистического управления (ГСУ).

Темпы подъема оказались ниже 16,2%, зафиксиро-
ванных по итогам января-августа.

Из 41 охваченной исследованием отрасли рост при-
были в годовом выражении за три квартала был за-
фиксирован в 34 отраслях, лучшие показатели были 
отмечены в сталелитейной и нефтехимической про-
мышленности, строительной сфере, а также добыче и 
переработке нефти.

Совокупная прибыль промпредприятий с годовой 
выручкой свыше 20 млн юаней ($2,88 млн) в сентябре 
повысилась на 4,1% в годовом выражении и достигла 
545,5 млрд юаней. В августе рост составлял 9,2%.

Представитель ГСУ Хэ Пин отметил, что снижение 
темпов повышения показателя в сентябре обусловле-
но, главным образом, замедлением роста производ-
ства и сбыта промышленной продукции и увеличени-
ем цен на нее, а также относительно высокой 
сравнительной базой в сентябре прошлого года.

За три квартала расходы на каждые 100 юаней вы-
ручки компаний снизились на 0,29 юаня по сравнению 
с тем же периодом прошлого года - до 84,31 юаня, по 
данным ГСУ.

По состоянию на конец сентября коэффициент за-
долженности ведущих промышленных компаний, то 
есть отношение долга к активам, сократился на 0,4 
процентного пункта - до 56,7%.
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