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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Повідомлення
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (далі – Комісія) № 813 від 15.11.2018
було схвалено проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про схвалення проекту
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів» (далі – Проект).
Проект розроблено на виконання Плану роботи Націо
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку на
2018 рік, затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 21.12.2017 № 911
та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку на 2018 рік, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.12.2017 № 912, та з метою приведення Положення про здійснення фінансового моніторингу
професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 17.03.2016 № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 квітня
2016 року за № 551/28681, у відповідність до вимог Закону України від 15.05.2018 №2418-VІІІ «Про внесення
змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», департаментом проведення
інспекцій професійної діяльності підготовлено проект рішення «Про внесення змін до Положення про здійснення
фінансового моніторингу професійними учасниками
фондового ринку».

Проектом передбачено такі зміни:
1) у розділі ІІ:
абзац перший пункту 7 викласти у такій редакції:
«7. Призначення відповідального працівника повинно
бути здійснено після перевірки ділової репутації кандидата
на посаду відповідального працівника, за результатами
якої встановлено, що кандидат має бездоганну ділову репутацію на підставі наданих оригіналів документів: паспорта, трудової книжки, документів про освіту та/або підвищення кваліфікації, сертифіката на право здійснення
професійної діяльності на фондовому ринку, довідки про
відсутність судимості, отриманої в органах внутрішніх справ
не пізніше трьох місяців до здійснення перевірки ділової
репутації, та анкети ділової репутації, яка заповнюється
кандидатом на посаду відповідального працівника.»;
абзац шостий пункту 13 викласти у такій редакції:
«Перевірка відповідності особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, вимогам, установленим цим Положенням, здійснюється керівником
або особою, яка виконує його обов'язки, до її призначення на підставі оригіналів документів: паспорта, трудової
книжки, документів про освіту та/або підвищення кваліфікації, сертифіката на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, довідки про відсутність
судимості, отриманої в органах внутрішніх справ не пізніше трьох місяців до здійснення перевірки відповідності
особи, що виконує обов’язки відповідального працівника, вимогам.»;
в абзаці шостому пункту 17 слово «ужитих» замінити
словом «вжитих»;
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2) у розділі V:
абзаци перший – третій пункту 5 викласти у такій редакції:
«5. Верифікація клієнта (представника клієнта) здійснюється суб’єктом первинного фінансового моніторингу
на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому порядку (нотаріусом, посадовою особою, яка
відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа) їх копій, які дають можливість встановити необхідні ідентифікаційні дані.
Офіційні документи або засвідчені в установленому
порядку їх копії, які подавались суб'єкту первинного фінансового моніторингу для здійснення верифікації клієнта (представника клієнта), повертаються клієнту (представнику клієнта) за його вимогою.
Особа, яка здійснює верифікацію клієнта (представника клієнта), створює паперові копії документів, які подавались їй для здійснення верифікації, та засвідчує їх своїм підписом.»;
абзац п’ятий пункту 5 викласти у такій редакції:
«Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що застосовує у своїй діяльності електронно-цифровий підпис, може під час здійснення верифікації клієнта (представника клієнта) створювати електронні копії документів,
які подавались йому для верифікації клієнта (представника клієнта). В такому випадку особа, яка здійснювала
верифікацію клієнта (представника клієнта) та яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого
імені або за дорученням особи, яку вона представляє,
накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа.»;
друге речення другого абзацу пункту 6 викласти у такій редакції:
«Такі документи зберігаються разом з документами
щодо ідентифікації та верифікації клієнта (представника
клієнта).»;
абзац перший пункту 8 викласти у такій редакції:
«8. Під час верифікації клієнта (представника клієнта)
суб’єкт первинного фінансового моніторингу встановлює
(підтверджує) відповідність особи клієнта (представника
клієнта) у його присутності отриманим ідентифікаційним
даним.»;
друге речення одинадцятого абзацу пункту 9 викласти
у такій редакції:
«Відповідні документи зберігаються разом з документами, що підтверджують факт здійснення ідентифікації
та верифікації клієнта.»;
абзац шостий пункту 10 викласти у такій редакції:
«Результати оцінки ризику клієнта та управління ними
фіксуються письмово в паперовому вигляді та зберігаються разом з документами, що підтверджують факт
здійснення ідентифікації та верифікації клієнта.»;
абзац п’ятий пункту 15 викласти у такій редакції:
«Заходи, визначені в пунктах 11 - 15 цього розділу, фіксуються в паперовому вигляді та зберігаються разом з
документами, що підтверджують факт здійснення ідентифікації та верифікації клієнта.»;
додати до розділу новий пункт:
«151. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу
зобов’язаний здійснювати такі додаткові заходи стосов2

но іноземної фінансової установи, з якою встановлюються кореспондентські відносини:
а) збирати інформацію в обсязі, достатньому для
повного розуміння суб’єктом первинного фінансового
моніторингу характеру діяльності такої фінансової
установи та з’ясування її репутації і якості нагляду, зокрема, чи була іноземна фінансова установа об’єктом
розслідування з питань відмивання доходів або фінансування тероризму, або застосування заходів
впливу (санкцій) з боку органу, що здійснює державне
регулювання та нагляд за її діяльністю у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
б) оцінювати заходи іноземної фінансової установи
щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового
знищення;
в) встановлювати кореспондентські відносини з іноземними фінансовими установами з дозволу керівника
суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
г) документувати обов’язки іноземної фінансової установи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення;
ґ) стосовно іноземної фінансової установи, рахунки
якої використовуються безпосередньо третіми сторонами для здійснення операцій від свого імені, з’ясовувати,
що іноземна фінансова установа здійснює ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнтів, які мають прямий
доступ до рахунків іноземної фінансової установи, та що
іноземна фінансова установа може надати на запит
суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідну
інформацію, отриману за результатами здійснення зазначених заходів.
Заходи, визначені в цьому пункті, фіксуються в паперовому вигляді та зберігаються разом з документами, що
підтверджують факт проведення ідентифікації та верифікації клієнта.»;
пункт 16 викласти в такій редакції:
«16. Якщо за результатами аналізу інформації щодо
ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, послуг,
що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених
ним, та відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта, рівень ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї
масового знищення оцінюється як:
1) високий, строк уточнення інформації про клієнта не
повинен перевищувати одного року;
2) середній, строк уточнення інформації про клієнта не
повинен перевищувати двох років;
3) низький, строк уточнення інформації про клієнта не
повинен перевищувати трьох років.
Для клієнтів, з якими укладені договори на обслуговування, але які не звертались до суб'єкта первинного фінансового моніторингу для отримання послуг більше
трьох років, вивчення клієнта або уточнення інформації
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про клієнта здійснюється в разі звернення такого клієнта
до суб'єкта первинного фінансового моніторингу або
проведення ним фінансової операції.
Під час здійснення уточнення інформації про клієнта
суб’єкт первинного фінансового моніторингу з’ясовує у
встановленому порядку всі відомості про клієнта, які
були надані суб’єкту первинного фінансового моніторингу під час здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта.»;
абзац перший пункту 18 викласти у наступній редакції:
18. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу повинен зберігати офіційні документи, інші документи (у тому
числі створені суб'єктом первинного фінансового моніторингу електронні документи), їх копії щодо ідентифікації
та верифікації осіб (клієнтів, представників клієнтів), а
також осіб, яким суб'єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено у проведенні фінансових операцій, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також усі документи, що стосуються ділових відносин
(проведення фінансової операції) з клієнтом (включаючи
результати будь-якого аналізу під час проведення заходів щодо верифікації клієнта чи поглибленої перевірки
клієнта), не менше п'яти років після завершення фінансової операції, завершення ділових відносин з клієнтом,
а всі необхідні дані про фінансові операції (достатні для
того, щоб простежити стан операції, у тому числі правочини, розпорядження, заявки, ділове листування, копії
векселів з індосаментом, копії векселів, заставних, копії
сертифікатів цінних паперів тощо) - не менше п'яти років
після завершення операції, закриття рахунку, припинення ділових відносин.»;
4) у розділі VІІ:
після пункту 5 доповнити пункт новим пунктом такого
змісту:
«6. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу
зобов’язаний проводити аналіз відповідності фінансових

(фінансової) операцій (операції), що проводяться клієнтом, наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан з метою виявлення фінансових операцій,
що не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта, та/або не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, або щодо яких
виникають підозри.»;
У зв’язку з цим пункти 6 – 8 вважати відповідно пунктами 7 – 9;
пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу забезпечує виявлення фінансових операцій, стосовно яких
є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються
або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення в день
їх виявлення, але не пізніше наступного робочого дня з
дня реєстрації таких фінансових операцій, а також інформувати про такі фінансові операції та їх учасників визначені законом правоохоронні органи.».
Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту надсилаються на поштову адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ – 601,
вул. Московська, 8, корп. 30, департамент контрольноправової роботи або на електронну адресу fmu@nssmc.
gov.ua, а також на поштову та електронну адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ,
вул. Арсенальна, 9/11; e-mail: inform@dkrp.gov.ua.
Проект рішення оприлюднюються на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку: www.nssmc.gov.ua.
Строк, протягом якого приймаються зауваження та
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань,
становить один місяць з дати оприлюднення проекту
вказаного рішення.
Голова Комісії

Т. Хромаєв

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДIВЕЛЬНА
ФIРМА «АТЛАНТ»; 2. Код за ЄДРПОУ: 19016506; 3. Місцезнаходження:

02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А; 4. Міжміський код, телефон та факс:
(044) 574-04-61 (044) 574-04-61; 5. Електронна поштова адреса: 126@comreg.
com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://atlant.informs.net.ua/; 7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опосередковано особою
(особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її
афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій.
2. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНОБУДIВЕЛЬНА ФIРМА «АТЛАНТ» (надалі-Товариство) повiдомляє про укладення між акціонерами Товариства договору про спільну діяльність, внаслідок чого вони стали власниками Домінуючого контрольного пакета акцій
в статутному капіталі Товариства:
Дата отримання Товариством інформації від осіб відповідно до статті
65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»: 16.11.2018 р.
Прізвище, ім’я, по батькові:
1) Каган Вадим Владиславович (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 1517508434). Розмір частки, яка прямо належить особі в
загальній кількості акцій до і після набуття права власності на такий пакет
акцій не змінювалася та становить 46,3753%. Інформація про розмір частки,
яка належить особі в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття
права власності на такий пакет акцій станом на 16.11.2018 р. відсутня.

2) Климець Павло Анатолійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2467500555). Розмір частки, яка прямо належить особі
в загальній кількості акцій до і після набуття права власності на такий пакет
акцій не змінювалася та становить 30%. Інформація про розмір частки, яка
належить особі в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття
права власності на такий пакет акцій станом на 16.11.2018 р. відсутня.
3) Климець Ольга Анатоліївна (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2619416643). Розмір частки, яка прямо належить особі в
загальній кількості акцій до і після набуття права власності на такий пакет
акцій не змінювалася та становить 20%. Інформація про розмір частки, яка
належить особі в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття
права власності на такий пакет акцій станом на 16.11.2018 р. відсутня.
Зазначені вище особи стали власниками Домінуючого контрольного пакета акцій в статутному капіталі Товариства, що складає 96,3753% статутного капіталу Товариства. Інформація про розмір частки, яка належить особам в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права
власності на такий пакет акцій станом на 16.11.2018 р. відсутня.
Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства (дата
укладення Договору про спільну діяльність особами, що діють спільно):
15 листопада 2018 р.
Протягом 12 місяців, що передують даті укладання Договору особи, що
діють спільно прямо або опосередковано не придбавали акції Товариства.
Особи, що діють спільно, визначили Каган Вадима Владиславовича відповідальним за реалізацію норм, передбачених статтями 65-65-1 Закону
України «Про акціонерні товариства».
3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Генераль
ний Директор Бондаренко Володимир Володимирович.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Україн
ський будівельно - інвестиційний банк»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
Повне найменування емітента:
Публічне акціонерне товари
ство «Український будівель
но - інвестиційний банк»
Код за ЄДРПОУ:
26547581
Місцезнаходження:
01133 м.Київ, б-р Л.Українки, 30-В
Міжміський код, телефон та факс
(044) 3643490, 494 02 28
Електронна поштова адреса:
shymanskats@ubib.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, https://ubib.com.ua/about/emitents
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформаціїї
Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалі Банк) 19.11.2018 р. прийнято рішення про припинення повноважень членів
наглядової ради Банку у повному складі, а саме:
1) припинення повноважень голови наглядової ради Банку Дем'яненко
Світлани Анатоліївни (Посадова особа не надавала згоди на розкриття
паспортних даних). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На зазначеній посаді голови наглядової ради Дем'яненко С. А.
перебувала з 26.04.2018. Володіє 53,6869 % статутного капіталу Банку.
2) припинення повноважень члена наглядової ради Банку Подгорниц
Юлії Валеріївни. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На зазначеній посаді члена наглядової ради Подгорниц Ю.В. перебувала з 26.04.2018. Володiє пакетом акцій Банку у розмірі 0 %.
3) припинення повноважень члена наглядової ради Банку Мотрич Тетяни Іванівни. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних
даних). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
На зазначеній посаді члена наглядової ради Мотрич Т.І. перебувала з
26.04.2018. Володiє пакетом акцій Банку у розмірі 0 %.
4) припинення повноважень члена наглядової ради Банку Бурлаєнка
Андрія Анатолійовича. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття
паспортних даних). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На зазначеній посаді члена наглядової ради Бурлаєнко А.А.
перебував з 26.04.2018. Володiє пакетом акцій Банку у розмірі 0 %.
5) припинення повноважень члена наглядової ради Банку Кіхтенка Дениса Вадимовича. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини
відсутня. На зазначеній посаді члена наглядової ради Кіхтенко Д.В. перебував з 26.04.2018. Володiє пакетом акцій Банку у розмірі 0 %.
6) припинення повноважень члена наглядової ради Банку Леонідова Віктора Дмитровича. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини
відсутня. На зазначеній посаді члена наглядової ради Леонідов В.Д. перебував з 26.04.2018. Володiє пакетом акцій Банку у розмірі 0 %.
7) припинення повноважень члена наглядової ради Банку Іванченко
Юлії Анатоліївни. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини
відсутня. На зазначеній посаді члена наглядової ради Іванченко Ю.А. перебувала з 26.04.2018 Володiє пакетом акцій Банку у розмірі 0 %.
Загальними зборами акціонерів Банку 19.11.2018 р. прийнято рішення
про обрання наглядової раду Банку в наступному складі строком на 3 (три)
роки, а саме:
1) обрання головою наглядової ради Банку Дем'яненко Світлани Анатоліївни. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних).
Посади, які обіймала Дем'яненко С. А. протягом останніх п’яти років:
- 01.12.2010 – 18.11.2013 - заступник директора з юридичних питань
Акціонерного товариства «Українська фінансова група»;
- 03.12.2013 - 04.07.2014 - заступник начальника відділення ПАТ «ФІНРОСТБАНК»;
07.07.2014 – 04.01.2016 - директор з юридичних питань ТОВ «Фінансова Компанія «Фінансовий світ»;
19.07.2016 – 06.04.2017, - голова наглядової ради АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»;
06.04.2017 – 26.04.2018, - голова наглядової ради АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»;
26.04.2018 – 19.11.2018 - голова наглядової ради АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК».
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Володіє 53,6869% статутного капіталу Банку. Посадова особа є акціонером.
2) обрання членом наглядової ради Банку Подгорниц Юлії Валеріївни.
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(Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Посади, які обіймала Подгорниц Ю.В. протягом останніх п’яти років:
- 26.11.2008 - 6.05.2014 - заступник голови правління ТОВ «Фінростбанк»;
- 13.06.2014 – 19.10.2015 - генеральний директор ТОВ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ»,
- 20.10.2015 – 26.04.2018 - радник голови правління АТ «УКРБУД
ІНВЕСТБАНК»;
- 26.04.2018 – 19.11.2018 - член наглядової ради АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК».
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
Володiє пакетом акцій Банку у розмірі 0 %. Посадова особа є представником акціонера Дем'яненко С.А.
3) обрання членом наглядової ради Банку Маслова Юрія Костянтиновича. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних).
Посади, які обіймав Маслов Ю.К. протягом останніх п’яти років:
- 01.09.2012 – 31.08.2015 - професор кафедри політичних наук Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського;
- 15.09.2015- 31.12.2015 - професор кафедри філософії та основ
загально-гуманітарного знання філософського факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова;
- 01.09.2016 – 25.09.2017 - професор кафедри банківської справи
Одеського національного економічного університету;
- 01.09.2016 – по теперішній час - професор кафедри філософії, історії
та політології Одеського національного економічного університету;
- 02.10.2017 – 31.08.2018, - професор кафедри банківської справи
Одеського національного економічного університету;
- 03.09.2018 – по теперішній час - професор кафедри банківської справи
Одеського національного економічного університету.
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
Володiє пакетом акцій Банку у розмірі 0 %. Посадова особа є представником акціонера Чечьоткіна А.Л.
4) обрання членом наглядової ради Банку Бурлаєнка Андрія Анатолійовича. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних).
Посади, які обіймав Бурлаєнко А.А. протягом останніх п’яти років:
- 18.09.2006 - по теперішній час - генеральний директор ТОВ «ГЛОУБ
КОНСАЛТИНГ»;
- 19.07.2016 – 06.04.2017 - член наглядової ради АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»;
- 06.04.2017 – 26.04.2018 - член наглядової ради АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»;
- 26.04.2018 – 19.11.2018 - член наглядової ради АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК».
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
Володiє пакетом акцій Банку у розмірі 0 %. Посадова особа є представником акціонера Чечьоткіна А.Л.
5) обрання членом наглядової ради Банку Леонідова Віктора Дмитровича. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних).
Посади, які обіймав Леонідов В.Д. протягом останніх п’яти років:
- 25.12.2012 - 26.04.2013 - радник голови правління ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»;
- 29.04.2013 – 11.03.2016 - заступник голови наглядової ради ПАТ «Укрінбанк»;
- 26.04.2018 – 19.11.2018 - член наглядової ради АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК».
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
Володiє пакетом акцій Банку у розмірі 0 %. Посадова особа є незалежним
членом наглядової ради (незалежним директором).
6) обрання членом наглядової ради Банку Іванченко Юлії Анатоліївни.
(Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних).
Посади, які обіймала Іванченко Ю.А. протягом останніх п’яти років:
- 16.03.2010 - 09.11.2015 - головний економіст управління Національного банку України в Одеській області,
- 26.04.2018 – 19.11.2018 - член наглядової ради АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК».
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
Володiє пакетом акцій Банку у розмірі 0 %. Посадова особа є незалежним
членом наглядової ради (незалежним директором).
7) обрання членом наглядової ради Банку Луб’яницького Олександра Григоровича. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних).
Посади, які обіймав Луб’яницький О.Г. протягом останніх п’яти років:
16.11.1996 - 30.04.2015 - начальник управління Луганського обласного
управління Національного банку України.
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
Володiє пакетом акцій Банку у розмірі 0 %. Посадова особа є незалежним
членом наглядової ради (незалежним директором).
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правління
АТ «Укрбудінвестбанк»
В.П.Качуровський
М.П. 19.11.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
телефон: (057) 737-23-88,
Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут», код ЄДРПОУ 42206328
факс: (057) 737-45-84. Електронна поштова адреса: zbutenergo@ukr.net
Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 126,
Адреса сторінки в мережі Інтернет: https://zbutenergo.kharkov.ua/
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
Зміни (призначено,
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові Ідентифікацій Розмір частки в
вчинення звільнено, обрано
або повне найменування
ний код
статутному
дії
або припинено
юридичної особи
юридичної капіталі емітента
повноваження)
особи
(у відсотках)
1
2
3
4
5
6
13.11.2018
обрано
Голова Наглядової ради ПрАТ «Харкiвенергозбут» Андрiєнко Полiна Григорiвна
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу Наглядової ради ПрАТ «Харкiвенергозбут» вiд 13.11.2018 № 1/2018, отриманого товариством 19.11.2018 вх. № 34, прийняте
рiшення: обрати Головою Наглядової ради Товариства Андрiєнко Полiну Григорiвну.
Андрiєнко Полiна Григорiвна - часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Строк, на який обирається Головою Наглядової ради
ПрАТ «Харкiвенергозбут» - до наступних зборiв або до обрання Наглядовою радою iншої особи на посаду Голови Наглядової ради. До складу Наглядової
ради ПрАТ «Харкiвенергозбут» була обрана 30.05.2018 загальними зборами акцiонерiв, як представник акцiонера товариства, юридичної особи – Фонду
державного майна України, що є власником 65,0 % акцiй товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної (незнятої) судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посади:
- 01.11.2011 - 08.09.2014 - головний спецiалiст вiддiлу методологiчного забезпечення Управлiння з питань реформування власностi Департаменту планування процесiв приватизацiї та реформування власностi Фонду державного майна України.
- 09.09.2014 - 14.09.2014 - головний спецiалiст вiддiлу застосування та розробки нормативно-правових актiв Управлiння з питань договiрного менеджменту;
- 15.09.2014 - 07.05.2015 - головний спецiалiст вiддiлу нормативного та законодавчого забезпечення Управлiння з питань договiрного менеджменту Фонду
державного майна України;
- 08.05.2015 - 02.08.2015 - головний спецiалiст вiддiлу по роботi з органами управлiння господарських товариств Управлiння забезпечення дiяльностi
господарських товариств та вiдновлення платоспроможностi Департаменту корпоративного управлiння Фонду державного майна України;
- 03.08.2015 - 18.10.2015 - головний спецiалiст вiддiлу iнформацiйного та рекламного забезпечення органiзацiї продажу об’єктiв за конкурсом Управлiння
з питань бiржової дiяльностi та конкурсного продажу Департаменту конкурентних продажiв об’єктiв приватизацiї Фонду державного майна України;
- 19.10.2015 - 14.03.2016 - головний спецiалiст вiддiлу з питань координацiї органiв управлiння товариств Управлiння з питань корпоративних вiдносин
Департаменту договiрного менеджменту‚ мiждержавних майнових та корпоративних вiдносин Фонду державного майна України;
- 15.03.2016 - 28.04.2016 - головний спецiалiст вiддiлу координацiї дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав
держави департаменту управлiння корпоративними правами держави Фонду державного майна України;
З 29.04.2016 - головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави
Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.
13.11.2018
обрано
Заступник голови Наглядової ради
Гриненко Рита Леонiдiвна
0
ПрАТ «Харкiвенергозбут»
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу Наглядової ради ПрАТ «Харкiвенергозбут» вiд 13.11.2018 № 1/2018, отриманого товариством 19.11.2018 вх. № 34, прийняте
рiшення: обрати Заступником Голови Наглядової ради Товариства Гриненко Риту Леонiдiвну.
Гриненко Рита Леонiдiвна - часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Строк, на який обирається Заступником Голови Наглядової ради
ПрАТ «Харкiвенергозбут» - до наступних зборiв або до обрання Наглядовою радою iншої особи на посаду Заступника Голови Наглядової ради. До складу
Наглядової ради ПрАТ «Харкiвенергозбут» була обрана 30.05.2018 загальними зборами акцiонерiв, як представник акцiонера товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, що є власником 65,0 % акцiй товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної (незнятої)
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посади:
- 03.09.2012 – 14.09.2014 головний спецiалiст Управлiння корпоративних прав держави Фонду державного майна України.
- 15.09.2014 – 15.07.2015 головний спецiалiст Управлiння фiнансового, майнового контролю та облiку корпоративних прав держави Департаменту корпоративного управлiння Фонду державного майна України.
- 16.07.2015 – 14.03.2016 головний спецiалiст Управлiння з питань корпоративних вiдносин Департаменту договiрного менеджменту, мiждержавних майнових та корпоративних вiдносин Фонду державного майна України.
- 15.03.2016 – 28.04.2016 головний спецiалiст Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння корпоративними правами держави
Фонду державного майна України.
з 29.04.2016 головний спецiалiст Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними
правами держави Фонду державного майна України.
13.11.2018
обрано
Член дирекцiї (в.о. генерального директора)
Кудзiєв Михайло Вiкторович
0
ПрАТ «Харкiвенергозбут»
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу Наглядової ради ПрАТ «Харкiвенергозбут» вiд 13.11.2018 № 1/2018, отриманого товариством 19.11.2018 вх. № 34, прийняте
рiшення:обрати персональний склад Дирекцiї Товариства, а саме: Кудзiєва Михайла Вiкторовича.
Кудзiєв Михайло Вiкторович - в.о. генерального директора ПрАТ «Харкiвенергозбут», член дирекцiї товариства - часткою у статутному капiталi товариства
не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх
п`яти рокiв обiймав посади:
- 06.02.2012 - 24.11.2017 - Фахiвець першої категорiї, провiдний фахiвець з фiнансово-економiчної безпеки, служба економiчної безпеки, заступник директора з економiчної безпеки та охорони об’єктiв ПАТ «Запорiжжяобленерго»;
- 29.11.2017 - 11.06.2018 - Заступник начальника служби , Служба експлуатацiї приладiв i систем облiку АК «Харкiвобленерго»;
- 12.06.2018 - по цей час - В.о. генерального дiректора ПрАТ «Харкiвенергозбут».
Кудзiєв М.В. до складу дирекцiї обраний вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 13.11.2018 (протокол № 1/2018), отриманого товариством 19.11.2018 вх. № 34.
В.о. генерального директора обраний 30.05.2018 загальними зборами акцiонерiв товариства. Термiн дiї повноважень члена дирекцiї – в.о. генерального
директора ПрАТ «Харкiвенергозбут» - протягом одного року до 19.11.2019.
13.11.2018
обрано
Член Дирекцiї ПрАТ «Харкiвенергозбут»
Дяченко Юрiй Борисович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу Наглядової ради ПрАТ «Харкiвенергозбут» вiд 13.11.2018 № 1/2018, отриманого товариством 19.11.2018 вх. № 34, прийняте
рiшення обрати персональний склад Дирекцiї Товариства, а саме: Дяченка Юрiя
Борисовича. Дяченко Юрiй Борисович - часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Членом дирекцiї товариства обраний до припинення повноважень члена дирекцiї. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади:
- 13.07.2011 - 08.01.2013 - Iнженер II категорiї, Пiвденне РВЕ АК «Харкiвобленерго»;
- 09.01.2013 - 09.04.2013 - Заступник головного енергетика, провiдний iнженер-технолог - керiвник групи, Державне пiдприємство «Завод iм. Малишева»;
- 19.04.2013 - 06.04.2014 - Головний спецiалiст, Виробничо-технiчний вiддiл АК «Харкiвобленерго»;
- 07.04.2014 - 03.08.15 - Заступник начальника РВЕ, Красноградське РВЕ АК «Харкiвобленерго»;
- 04.08.2015 - 31.08.2018 - Заступник начальника РВЕ, Пiвденне РВЕ АК «Харкiвобленерго»;
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№223, 21 листопада 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
з 01.09.2018 - Старший iнспектор з контролю та облiку електроенергiї, Пiвденне районне вiддiлення АТ «Харкiвобленерго»
Дяченко Ю.Б. до складу дирекцiї обраний за поданням в.о. генерального директора Кудзiєва М.В. згiдно з п. 17.3(12) Статуту Товариства та вiдповiдно до
рiшення Наглядової ради вiд 13.11.2018 (протокол № 1/2018), отриманого товариством 19.11.2018 вх. № 34.
Дяченко Ю.Б. обрано секретарем Наглядової ради товариства. Секретар Наглядової ради товариства не є посадовою особою.
13.11.2018
обрано
Член Дирекцiї ПрАТ «Харкiвенергозбут»
Костiн Геннадiй Миколайович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу Наглядової ради ПрАТ «Харкiвенергозбут» вiд 13.11.2018 № 1/2018, отриманого товариством 19.11.2018 вх. № 34, прийняте
рiшення: обрати персональний склад Дирекцiї Товариства, а саме: Костiна Геннадiя Миколайовича. Костiн Геннадiй Миколайович - часткою у статутному
капiталi товариства не володiє. Членом дирекцiї товариства обраний до припинення повноважень члена дирекцiї. Згоди на розкриття паспортних даних
не надав. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади:
- 01.11.2002 – 30.05.2017 - Головний iнженер, в.о. начальника, начальник Харкiвське регiональне вiддлення фiлiї «Енергозбут» ПАТ «Укрзалiзниця»;
з 07.06.2017 – Електромеханiк, виробничий пiдроздiл «Харкiвська дистанцiя електропостачання» Регiональної фiлiї «Пiвденна залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця».
Костiн Г.М. до складу дирекцiї обраний за поданням в.о. генерального директора Кудзiєва М.В. згiдно з п. 17.3(12) Статуту Товариства та вiдповiдно до
рiшення Наглядової ради вiд 13.11.2018 (протокол № 1/2018), отриманого товариством 19.11.2018 вх. № 34.
19.11.2018
призначено
Секретар дирекцiї, член дирекцiї
Костiн Геннадiй Миколайович
0
ПрАТ «Харкiвенергозбут»
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Дирекцiї ПрАТ «Харкiвенергозбут» вiд 19.11.2018 (протокол № 1) призначено секретарем Дирекцiї ПрАТ «Харкiвенергозбут» члена
Дирекцiї товариства Костiна Геннадiя Миколайовича.
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, призначений без визначення строку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Даних щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади
- 01.11.2002 – 30.05.2017 - Головний iнженер, в.о. начальника, начальник Харкiвське регiональне вiддлення фiлiї «Енергозбут» ПАТ «Укрзалiзниця»;
з 07.06.2017 – Електромеханiк, виробничий пiдроздiл «Харкiвська дистанцiя електропостачання» Регiональної фiлiї «Пiвденна залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця».
Призначення вiдбулося згiдно з рiшенням дирекцiї ПрАТ «Харкiвенергозбут» вiд 19.11.2018 (протокол № 1).
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
В.о. генерального директора
М.В. Кудзієв

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»;
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00310093;
3. Місцезнаходження: 17500, Чернiгiвська область, мiсто Прилуки, вулиця Київська, будинок 299;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04637)30019; (04637)30019;
5. Електронна поштова адреса: info@shveja.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: shveja.biz;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента;
II. Текст повідомлення
У порядку, визначеному ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 9.11.2. розділу 9 Статуту та п.4.11. розділу 4 Положення про
наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», згідно з отриманим емітентом повідомленням Зайцевої Ірини Євгенівни від 04.11.2018р. - за її власним бажанням з
19 листопада 2018 року без рішення загальних зборів Товариства достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради Зайцевої Iрини
Євгенiвни (паспорт: серія НК №093841, виданий Прилуцьким МВ УМВС
України в Чернiгiвськiй областi 12.07.1996р.; Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емітента, якою володіє особа 0.0002%.; Особа перебувала на
посадi 2 роки та 6 місяців (з 29.04.2016р. по 19.11.2018р.); Посадова особа

емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має).
До обрання члена Наглядової ради (замість особи, повноваження якої припинено) Загальними зборами, посада залишається вакантною.
Керуючись поданою заявою Кравченка В.М. від 16.11.2018р. щодо його
звільнення (припинення контракту) з 19 листопада 2018 року за угодою сторін (згідно п.1. ч.1. ст.36 КЗпП України), з 19.11.2018р. рiшенням Наглядової
ради Товариства (протокол №4 вiд 19.11.2018р.) припинено повноваження
та згідно з Наказом по пiдприємству № 141-К вiд 19.11.2018р. з 19.11.2018р.
звільнено з посади Директора Кравченка Володимира Михайловича (паспорт: серія ТТ №154783, виданий Днiпровським РВ ГУДМС України в
м. Києвi 25.12.2012р.; Особа не володiє акцiями емітента; Перебував на
посадi 1 рік та 2 місяці (з 19.09.2017р. по 19.11.2018р.; Посадова особа
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має).
Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №4 вiд 19.11.2018р.)
з 20.11.2018р. обрано та згiдно з Наказом по пiдприємству №140-К вiд
19.11.2018р., з 20.11.2018р. переведено на посаду Директора Зайцеву Ірину Євгенівну (паспорт: серія НК №093841, виданий Прилуцьким МВ УМВС
України в Чернiгiвськiй областi 12.07.1996р.; Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емітента, якою володіє особа 0.0002%.; Особу обрано на
3 роки; Попереднi обiйманi особою посади за останнi п’ять рокiв: заступник
Директора, Член Наглядової ради. Посадова особа емiтента непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має).
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади Директор Зайцева Iрина Євгенiвна 20.11.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
проіпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
І. Загальні відомості

буття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій відповідно
до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства». Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета
акцій включно з днем набуття: 10,00 (десять) грн.; Дата набуття такого пакета: 15.11.2018р.; Найменування власника акцій: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (ідентифікаційний код 03121566); Розмір частки власника акцій в загальній
кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 94,863585%;
Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації):
99,992893%; Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій після
набуття права власності на такий пакет акцій: 95,020275%; Розмір частки
власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права
власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 99,993121%.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.2.Генеральний директор емітента Мустафаєв Т.С.
19.11.2018

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВА-АВТО». Ідентифікаційний код юри-

дичної особи 03118340. 3. Місцезнаходження 36028 м.Полтава Великотирнівська, 1. 4. Міжміський код, телефон та факс (0532)57-99-56 (0532)57-99-56.
5. Електронна поштова адреса secretary@pauto.poltava.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації http://www.poltava-avto.ukravto.ua. 7. Вид особливої
інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості
акцій, що належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій
ІІ. Текст повідомлення
1).16.11.2018р. емітент отримав від власника акцій інформацію про на-
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Акціонерне товариство «Харківобленерго»
Акціонерне товариство «Харківобленерго», код ЄДРПОУ 00131954
Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, телефон: (057) 740-15-12,
факс: (057) 731-24-86.
Електронна поштова адреса: kanc@obl.kh.energy.gov.ua.
Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.oblenergo.kharkov.ua
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів
№
Дата
Ринкова Вартість Співвідно
Адреса сторінки
з/п прийнят вартість
активів
шення
власного вебтя
майна
емітента
ринкової
сайту, на якій
рішення
або
за даними
вартості
розміщений
послуг, останньої майна або протокол загаль
що є
річної
послуг, що є
них зборів
предме фінансо предметом
акціонерів/
том
вої
правочину,
засідання
правочи звітності до вартості наглядової ради,
ну (тис. (тис. грн)
активів
на яких/якому
грн)
емітента за прийняте рішення
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
1
2
3
4
5
6
1
16.11.2018 40000.00 5570320.00
0.72
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме на укладення договору з АТ «Мегабанк» № 2024о/2018 про надання овердрафту (кредиту) в розмiрi 40 000 000,00 грн. (з
23 % ставкою рiчних та 0,2 % комiсiї за одержаний кредит) з термiном дiї
цього договору до 31.12.2018 р.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами, серед iншого, є кредитнi договори.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
2
16.11.2018 5176.00 5570320.00
0.0929
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової
угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8127, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме: «Будiвля 7-ми поверхова лiт.«И-7»(9 примiщень 1-го поверху)» (згiдно бухгалтерського облiку) у м. Харкiв, по вул. Плеханiвська, 126.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
3
16.11.2018
91.00
5570320.00
0.0016
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№ Р8128, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме: «ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ», що розташоване за
адресою вул. Жовтнева, 53, м. Балаклiя, Балаклiйський р-н, Харкiвська обл.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
4
16.11.2018
14.00
5570320.00
0.0003
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8131, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до

31.12.2020, а саме:Будiвля контори РЕМ лiт.»А-2» (1 примiщення 1-го поверху) (згiдно бухгалтерського облiку) у Харкiвськiй обл., Барвiнкiвського р.,
м.Барвiнкове, вул. Польова, буд.1
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
5
16.11.2018
13.00
5570320.00
0.0002
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8135, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме: «Будiвля ремонтно-виробничої бази з пiдвалом
лiт»А-2» (1 примiщення 1-го поверху» (згiдно бухгалтерського облiку) у
Харкiвськiй обл., Близнюкiвський р., смт. Близнюки, вул. Пiвденна, буд. 6
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
6
16.11.2018
14.00
5570320.00
0.0003
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8136, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме:»Будiвля нежитлова лiт.»А» (1 примiщення 1-го
поверху)»(згiдно бухгалтерського облiку) у Харкiвськiй обл., Борiвський р.,
смт Борова, вулиця Шкiльна (колишня Колгоспна), будинок 38.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
7
16.11.2018
43.00
5570320
0.0008
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8138, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме: «Будiвля ремонтно-експлуатацiйного пункту лiт.»А-2»
(1 примiщення 1-го поверху)» (згiдно бухгалтерського облiку) у
Харкiвськiй обл., Валкiвського р., м. Валки, вул. Харкiвська (колишня
вул. Лiбкнехта Карла) , буд.118.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
8
16.11.2018
15.00
5570320.00
0.0003
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8139, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме: «Будiвля контори лiт.»А» (1 примiщення 1-го поверху)»
(згiдно бухгалтерського облiку) у Харкiвськiй обл., Великобурлуцький р.,
смт Великий Бурлук, вул. Зарiчна, буд. 8.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
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16.11.2018

48.00

5570320.00

0.0009

http://www.oblenergo.
kharkov.ua

Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8142, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме:»Будiвля РЕМ-експлуатацiйного пункту лiт.»А-2»
(1 примiщення 1-го поверху»)» (згiдно бухгалтерського облiку) у м. Вовчанськ, вул. Соборна (колишня вул. Ленiна), 166 Харкiвської областi.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
http://www.oblenergo.
10 16.11.2018
8.00
5570320.00
0.0001
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8143, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме:»Будiвля двоповерхова лiнiйного посту з прибудовою
лiт.»А-2» (1 примiщення 1-го поверху»)» (згiдно бухгалтерського облiку) у
Харкiвськiй обл., Дворiчанський р., смт Дворiчна, вул. Зарiчна (колишня
вул. Колгоспна), буд.22
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
http://www.oblenergo.
11 16.11.2018
74.00
5570320.00
0.0013
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8144, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме: «Будiвля адмiнiстративна лiт.»А-2» (1 примiщення 1-го
поверху)» (згiдно бухгалтерського облiку) у Харкiвськiй обл., Дергачiвського р.,
м. Дергачi, вул. Соснова (колишня вул. 50 Рокiв ВЛКСМ), 35.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
http://www.oblenergo.
12 16.11.2018
13.00
5570320.00
0.0002
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8146, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме:» Будiвля нежитлова лiт.»А-2» (1 примiщення 1-го поверху)» (згiдно бухгалтерського облiку) у Харкiвськiй обл., Зачепилiвський
район, смт. Зачепилiвка, вул. Центральна (колишня вул. Радянська) 52.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
http://www.oblenergo.
13 16.11.2018
88.00
5570320.00
0.0016
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8148, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме: «Будiвля адмiнiстративна лiт.»А-2» (3 примiщення 1-го
поверху)» (згiдно бухгалтерського облiку) у Харкiвськiй обл., Змiївський р.,
м. Змiїв, вул. Таранiвське шосе, буд. 7Б

8

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
14 16.11.2018
15.00
5570320.00
0.0003
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8150, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме:» Будiвля адмiнiстративна лiт.»А-1» (1 примiщення)»
(згiдно бухгалтерського облiку) у Харкiвськiй обл., Золочiвський р.,
смт. Золочiв, пров.Хмельницького Б., буд. 8А
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
15 16.11.2018 131.00 5570320.00
0.0024
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8152, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме: «Будiвля виробничого корпусу лiт.»В-2» (1 примiщення
1-го поверху)» (згiдно бухгалтерського облiку) у м. Iзюм, вул. Електрикiв, 1.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
16 16.11.2018
12.00
5570320.00
0.0002
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8154, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме:» Будiвля контори РЕМ лiт.»Б-2» (1 примiщення 1-го
поверху)» (згiдно бухгалтерського облiку) у смт. Кегичiвка, пров.1 Травня,
31-А.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
17 16.11.2018
22.00
5570320.00
0.0004
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8130, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме: «Будiвля нежитлова лiт.»А-2» (1 примiщення 1-го поверху)» (згiдно бухгалтерського облiку) у Харкiвськiй обл., Коломацький р.,
смт Коломак, вул.Свободи, буд.34
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
18 16.11.2018
68.00
5570320.00
0.0012
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018

№223, 21 листопада 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
№Р8137, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме:» Будiвля адмiнiстративного будинку РЕМ лiт.»А-2»
(1 примiщення 1-го поверху)» (згiдно бухгалтерського облiку) у Харкiвськiй обл.,
Красноградський р., м. Красноград, вул. Полтавська, буд. 71.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
19 16.11.2018
25.00
5570320.00
0.0004
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд
12.06.2018 №Р8140, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме: «Будiвля адмiнiстративно-виробничої
бази лiт.»Б-2» (1 примiщення 1-го поверху)» (згiдно бухгалтерського
облiку) у Харкiвськiй обл., Краснокутський р., смт Краснокутськ, вул.Куйбишева, буд. 109.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
20 16.11.2018
89.00
5570320.00
0.0016
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8141, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме:»Будинок лiт.»В» (1 примiщення 1-го поверху)» (згiдно
бухгалтерського облiку) у м. Куп’янськ, вул. Тiтова, 1.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
21 16.11.2018
26.00
5570320.00
0.0005
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8145, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме:» Будiвля АБК РПБ лiт.»А-2» (1 примiщення 1-го поверху)» (згiдно бухгалтерського облiку) у Харкiвськiй обл., Харкiвський р.,
с. Липцi, вулиця Пушкiнська, будинок 180.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
22 16.11.2018 157.00 5570320.00
0.0028
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8147, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме: «Будiвля нежитлова енергозбуту лiт.»А-1»
(2 примiщення)» (згiдно бухгалтерського облiку) у Харкiвськiй обл., м.Лозова, вул. Лозовського, буд. 67.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
23 16.11.2018
45.00
5570320.00
0.0008
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:

16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8149, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме:«ПРОИЗ.ЗДАНИЕ Г.ЛЮБОТИН УЛ.ЗЕЛЕНАЯ,31», що
розташоване за адресою вул. Зелена, 31, м. Люботин, Харкiвський р-н,
Харкiвська обл.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
24 16.11.2018
22.00
5570320.00
0.0004
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8151, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме:» Будiвля адмiнiстративна лiт.»Б» (1 примiщення)» (згiдно
бухгалтерського облiку) у Харкiвськiй обл., Нововодолазький р., смт Нова
Водолага, вул. Енергетична (колишня вуд. Патрiса Лумумби), буд. 1.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
25 16.11.2018
59.00
5570320.00
0.0011
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8153, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме: «ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ ПЕРВОМАЙСК,ВУЛ.НАШ
ПУТЬ,1», що розташований за адресою вул. Станцiйна, 3, м. Первомайський, Первомайський р-н, Харкiвська обл.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
26 16.11.2018
42.00
5570320
0.0008
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8155, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме: «Будiвля адмiнiстративного примiщення лiт.»А»
(1 примiщення 1-го поверху)» (згiдно бухгалтерського облiку) у
Харкiвськiй обл., Печенiзький р., смт. Печенiги, вул. Незалежностi, буд. 2.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
27 16.11.2018
23.00
5570320.00
0.0004
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018 №Р8156, у
якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до 31.12.2020, а
саме:Будiвля адмiнiстративна лiт.»А» (1 примiщення)» по вул. Шевченка, 24, у
смт. Сахновщина, Сахновщинський р-н., Харкiвської обл.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
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№223, 21 листопада 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
28 16.11.2018

74

5570320.00

0.0013

http://www.oblenergo.
kharkov.ua

Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8157, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме: «Будiвля адмiнiстративна з допомiжними будiвлями та
спорудами лiт.»А-1» (2 примiщення)» (згiдно бухгалтерського облiку) у
Харкiвськiй обл., Харкiвський р., м. Мерефа, вул. Днiпропетровська,
буд.212
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
29 16.11.2018
91.00
5570320.00
0.0016
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд
12.06.2018 №Р8158, у якому передбачається розмiщення його персоналу,
строком до 31.12.2020, а саме:»Будiвля виробничо-службового корпусу
на РЕП-1 лiт.»А» (1 примiщення)» (згiдно бухгалтерського облiку) у
Харкiвськiй обл., м.Чугуїв, вул. Злобiна Анатолiя (колишня вул. Комсомольська), 2А.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
30 16.11.2018
29.00
5570320.00
0.0005
http://www.oblenergo.
kharkov.ua

Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол
№ 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення
значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут» додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд 12.06.2018
№Р8159, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до
31.12.2020, а саме: «Будiвля адмiнiстративна лiт.»А» (1 примiщення)»
(згiдно бухгалтерського облiку) по пров. Перемоги, 12, у смт. Шевченкове,
Шевченкiвський р-н., Харкiвської обл.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
31 16.11.2018
66.00
5570320.00
0.0012
http://www.oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
16.11.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол № 17/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання з ПрАТ «Харкiвенергозбут»
додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового примiщення вiд
12.06.2018 №Р8160, у якому передбачається розмiщення його персоналу, строком до 31.12.2020, а саме: «Будiвля контори лiт.»А-1»
(1 примiщення)» (згiдно бухгалтерського облiку) у Харкiвськiй обл.,
Богодухiвського р., м. Богодухiв, вул. Троїцька (колишня вул. Урицького), буд. 36.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Харкiвобленерго» незалежно вiд
вартостi значними правочинами є: договори земельних дiлянок та iншого
нерухомого майна або основних засобiв Товариства.
На засiданнi Наглядової ради були присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть голосiв що проголосували
«за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
В.о. генерального директора
В.В. Скопенко

Приватне акціонерне товариство
«Жашківська рибоводно-меліоративна станція»
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватне акціонерне товариство «Жашківська рибоводномеліоративна станція» повідомляє про проведення чергових загальних
зборів акціонерів, які відбудуться 25 грудня 2018 року о 14:00 годині за
місцезнаходження Товариства: 19209, Черкаська область, Жашків
ський район, с. Литвинівка, вул. Миру, 1А, адмінбудівля. Реєстрація
акціонерів (їхніх представників) з 13:00 до 13:45 в день зборів, за місцем
проведення.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 19.12.2018 р.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних
зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2016-2017 роки.
3. Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства
за 2016-2017 роки.
4. Затвердження річного звіту, балансу за 2016-2017 роки.
5. Затвердження порядку використання прибутку (збитку) Товариства
за 2016-2017 роки.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися
Товариством протягом 2019 року.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного
законодавства або інший документ, що посвідчує повноваження представника та документ, що посвідчує особу (паспорт).
З матеріалами, пов’язаними з питаннями порядку денного Загальних
зборів акціонери (довірені особи) можуть ознайомитись у робочі дні з
09:00 до 16:00 год. за адресою: 19209, Черкаська область, Жашківський
район, с. Литвинівка, вул. Миру, 1А, адмінбудівля, кабінет директора, а
також у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
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том рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
05453634@at24.com.ua
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних
зборів - директор Товариства Саранюк В.В.
Довідки за телефоном: (04747) 6-14-06.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Жашківська рибоводно-меліоративна станція» (тис. грн.)
Найменування показника
2015 рік 2016 рік 2017 рік
Усього активів
1961
1184
1072
Основні засоби
412
378
347
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
0
Запаси
221
524
725
Сумарна дебіторська заборгованість
0
0
0
Грошові кошти та еквіваленти
1028
119
0
Нерозподілений прибуток
1417
794
56
Власний капітал
1691
1055
317
Статутний капітал
235
235
235
Довгострокові зобов’язання
0
0
0
Поточні зобов’язання
270
77
755
Чистий прибуток (збиток)
730
-623
-738
Середньорічна кількість акцій (шт.)
941600 941600 941600
Кількість власних акцій, викуплених
0
0
0
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
0
0
0
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
16
14
16
(осіб)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ «Жашківська рибоводно-меліоративна станція»
підпис Саранюк В.В.
19.11. 2018р.

№223, 21 листопада 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК
ТРАСТ-КАПIТАЛ»
2. Код за ЄДРПОУ - 26519933
3. Місцезнаходження – 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс – (044)206-33-88, (044) 206-33-51
5. Електронна поштова адреса – KAA@tc-bank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - http://www.tc-bank.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення – Відомості
про зміну типу акціонерного товариства.
ІІ. Текст повідомлення
У зв’язку з приведенням положень статуту банку у вiдповiднiсть до вимог законодавства, Рiшенням акцiонера Публiчного акцiонерного товариства «Акцiонерний комерцiйний банк «Траст-капiтал» вiд 30 жовтня
2018 року (Рiшення №11/2018 вiд 30.10.2018р.) змiнено тип та найменування Публiчного акцiонерного товариства «Акцiонерний комерцiйний банк
«Траст-капiтал» (ПАТ «АКБ «Траст-капiтал»).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості:
1.1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ
емітента
СТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬ
СЬКОМУ»
1.2.Організаційно правова
Акціонерне товариство
форма емітента
1.3.Ідентифікаційний код за
14312364
ЄДРПОУ
1.4.Мсіцезнаходження емітента 04176 місто Київ, вулиця Електриків, 26
1.5.Міжміський код, телефон та (044) 425-10-00, (044) 425-21-50.
факс емітента
1.6. Адреса сторінки в мережі
https://zkr.com.ua
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
1.7.Електорнна поштова адреса adalari@lk.kiev.ua
емітента
1.8. Дата вчинення події
20 листопада 2018 року
1.9.Вид особливої інформації
ВІДОМОСТІ
про набуття прямо або опосередковано
особою (особами, що діють спільно) з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам,
контрольного пакета акцій
№
з/п

1
1

Дата
повідомлення
емітента
особою,
що
здійснює
облік
права
власності
на акції в
депозитарній
системі,
або
акціонером
(власником)
2
20.11.18

2. Текст повідомлення
Повне
Ідентифікаційний код
найменуванзгідно з Єдиним
ня юридич- державним реєстром
ної особи
юридичних осіб,
- власника фізичних осіб - підпри(власників) ємців та громадських
або
формувань (для
прізвище,
юридичної особи - реім’я, по
зидента), код/номер з
батькові (за
торговельного,
наявності)
банківського чи
фізичної
судового реєстру,
особи
реєстраційного
- власника посвідчення місцевого
(власників) органу влади іноземної
пакета акцій держави про реєстрацію юридичної особи
(для юридичної особи
- нерезидента)
3
4
ЕВІНЗ
НЕ 389225
ЛІМІТЕД

Розмір
частки
акціонера
(власника)
до
зміни
(у
відсотках
до
статутного
капіталу)

Розмір
частки
акціонера
(власника)
після
зміни (у
відсотках
до
статутного
капіталу)

5
0

6
94,034697

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ» продовжує свою
дiяльнiсть в результатi змiни типу та найменування Публiчного акцiонерного
товариства «Акцiонерний комерцiйний банк «Траст-капiтал».
Публiчне акцiонерне товариство «Акцiонерний комерцiйний банк
«Траст-капiтал» (найменування якого змiнено) створене на пiдставi
Рiшення Установчих зборiв (Протокол №1 вiд 16.06.2009 року) є правонаступником всiх прав та обов’язкiв Закритого акцiонерного товариства
«Акцiонерний комерцiйний банк «Траст-капiтал» шляхом перетворення у
Публiчне акцiонерне товариство «Акцiонерний комерцiйний банк «Трасткапiтал».
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн про юридичну особу, що
мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприємцiв та громадських формувань - 19 листопада 2018 року.
До змiн тип акцiонерного товариства – публiчне. Тип акцiонерного товариства (пiсля змiн) – приватне.
До змiн повне найменування акцiонерного товариства - Публiчне
акцiонерне товариство «Акцiонерний комерцiйний банк «Траст-капiтал»,
Повне найменування акцiонерного товариства (пiсля змiн) - АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ».
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ»
Кравченко П.І.

Зміст інформації:
1. «20» листопада 2018 р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» отримало вiд акцiонера Товариства –
ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD) (компанiї, що створена та дiє за законодавством республiки Кiпр, реєстрацiйний номер НЕ 389225, адреса
реєстрацiї: Дiагору 4, КЕРМIА ХАУС, 5й поверх, Квартира/Офiс 502, 1097,
Нiкосiя, Кiпр) письмове повiдомлення про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій,
які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій.
2. Згiдно даного повiдомлення:
ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD) (компанiя, що створена та дiє за законодавством республiки Кiпр, реєстрацiйний номер НЕ 389225, адреса реєстрацiї:
Дiагору 4, КЕРМIА ХАУС, 5й поверх, Квартира/Офiс 502, 1097, Нiкосiя, Кiпр)
15.11.2018 року шляхом укладення прямих договорiв придбала:
- за договором купівлі-продажу акцій від 15.11.18 року у ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ»
(код за ЄДРПОУ: 33549199; мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Електрикiв,
29-А) 2 535 263 шт., простих iменних акцiй Товариства, якi становили
73,906745 % вiд статутного капiталу Товариства
- за договором купівлі-продажу акцій від 15.11.18 року у товариства
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
«ВIК» (код за ЄДРПОУ: 34294509; мiсцезнаходження: Україна, 04176, м. Київ,
вул. Електрикiв 29-а) яке володiло 690 460 шт. простих iменних акцiй Товариства, якi становили 20,127951 % вiд статутного капiталу Товариства
3. Вiдповiдно пiсля придбання простих iменних акцiй Товариства у
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД
«ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ» та у ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ВIК», Компанiя ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD)
стала власником 3 225 723 шт., простих iменних акцiй Товариства, що становить 94,034697 % вiд статутного капiталу Товариства.
4. До укладання вищевказаних договорів Компанії ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS
LIМIТЕD) та її афілійованим особам не належали акції Товариства.
5. Найвища ціна однієї акції, за якою Компанія ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS
LIМIТЕD) придбавала акції Товариства протягом 12 місяців , що передують даті набуття контрольного пакета акцій Товариства включно з датою
набуття, становить 93,0026272 долара США, що за офіційним курсом
гривні до долара США, встановленим НБУ станом на дату набуття акцій
(15.11.18) складає 2589,14 гривень.
6. Протягом останніх 12 місяців, що передують даті набуття контрольного
пакету акцій Товариства (не включаючи дату набуття) Компанія ЕВIНЗ
ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD) та її афілійовані особи не придбавали прямо
або опосередковано акції Товариства.
7. Підпис.
Голова Правління
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»
_______________ Шандра Валерій Олександрович
/ підпис МП /
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№223, 21 листопада 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості:
1.1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ
емітента
СТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬ
СЬКОМУ»
1.2.Організаційно правова
Акціонерне товариство
форма емітента
1.3.Ідентифікаційний код за
14312364
ЄДРПОУ
1.4.Мсіцезнаходження емітента 04176 місто Київ, вулиця Електриків, 26
1.5.Міжміський код, телефон та (044) 425-10-00, (044) 425-21-50.
факс емітента
1.6. Адреса сторінки в мережі Ін- https://zkr.com.ua
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
1.7.Електорнна поштова адреса adalari@lk.kiev.ua
емітента
1.8. Дата вчинення події
20 листопада 2018 року
1.9.Вид особливої інформації
ВІДОМОСТІ
про зміну акціонерів, яким належать
голосуючі акції, розмір пакета яких
стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій
2. Текст повідомлення
Прізвище, Ідентифікаційний код Розмір
Розмір
частки
ім’я,
по юридичної особи - ре- частки
батькові фі- зидента або код/номер акціоне- акціонера
після
зичної осо- з торговельного, бан- ра до
би або на- ківського чи судового зміни (у зміни (у
йменуван- реєстру, реєстраційно- відсо- відсотках
до
н
я го посвідчення місце- тках до
юридичної вого органу влади іно- статут- статутного
капіталу)
особи влас- земної держави про ного
ника (влас- реєстрацію юридичної капіталу)
ників) акцій особи - нерезидента)
3
4
5
6
ЕВІНЗ
НЕ 389225
0
94,034697
ЛІМІТЕД
Зміст інформації:
1. «20» листопада 2018 р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» отримало вiд акцiонера Товариства – ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD) (компанiї, що створена та дiє за
законодавством республiки Кiпр, реєстрацiйний номер НЕ 389225, адреса реєстрацiї: Дiагору 4, КЕРМIА ХАУС, 5й поверх, Квартира/Офiс 502,
1097, Нiкосiя, Кiпр) письмове повiдомлення про змiну акцiонерiв, яким
належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або
рiвним пороговому значенню пакета акцiй.
2. Згiдно даного повiдомлення:
ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD) (компанiя, що створена та дiє за законодавством республiки Кiпр, реєстрацiйний номер НЕ 389225, адреса реєстрацiї:
Дiагору 4, КЕРМIА ХАУС, 5й поверх, Квартира/Офiс 502, 1097, Нiкосiя, Кiпр)
15.11.2018 року шляхом укладення прямих договорiв придбала:
- у ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД
«ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ» (код за ЄДРПОУ: 33549199; мiсцезнаходжен
ня: м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А) 2 535 263 шт., простих iменних акцiй Товариства, якi становили 73,906745 % вiд статутного капiталу Товариства
-у товариства ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
«ВIК» (код за ЄДРПОУ: 34294509; мiсцезнаходження: Україна, 04176, м. Київ,
вул. Електрикiв 29-а) яке володiло 690 460 шт. простих iменних акцiй Товариства, якi становили 20,127951 % вiд статутного капiталу Товариства
3. Вiдповiдно пiсля придбання простих iменних акцiй Товариства у
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД
«ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ» та у ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ВIК», компанiя ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS
LIМIТЕD) стала власником 3 225 723 шт., простих iменних акцiй Товариства, що становить 94,034697 % вiд статутного капiталу Товариства.
4. Підпис.
Голова Правління
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»
_______________ Шандра Валерій Олександрович
/ підпис МП /
№
Дата
з/п отримання
інформації
від
Центрального
депозитарію цінних
паперів
або
акціонера
1
2
1
20.11.18
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»
1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 34575675
3. Місцезнаходження: 01030, вул. Леонтовича, 4 літ. «А, А1»
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 365 00 01; 044 365 00 04
5. Електронна поштова адреса cwbank@creditwest.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.creditwest.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства.
II. Текст повідомлення
1. 05.10.18 Загальними зборами акціонерів прийнято рішення
(Рішення Акціонера №26 від 05.10.18) про приведення типу Банку у
відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» та визначено тип Банку як приватне акціонерне товариство. В зв’язку з
вказаними змінами затверджено статут Банку в новій редакції. Вказані зміни зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Голій Л.І. 19.11.18.
Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ
БАНК». Повне найменування акціонерного товариства після зміни:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ
БАНК».
2. 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 ______________
Тихонов І.Ю.
19.11.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне

товариство
"Завод ЗБК-13"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24343526
емітента
3. Місцезнаходження емітента
61124 м. Харкiв вул. Матросова, 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс (057)76-808-76 (057)760-16-84
емітента
5. Електронна поштова адреса емітента zbk13@ft.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка http://zbk.nr-avers.com.ua
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
ВIдомостi про прийняття рiшення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв
Позачерговими загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Завод ЗБК-13» якi вiдбулися 16.11.2018 року (Протокол б/н вiд
16.11.2018 року) було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - на
придбання ПАТ «ЗАВОД ЗБК-13» у Харкiвської мiської ради шляхом укладення договорiв купiвлi-продажу земельної дiлянки iз земель
територiальної громади м. Харкова iз земель промисловостi, транспорту,
енергетики, оборони та iншого призначення.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 80000,00 тис. грн. Вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 3265,00
тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках %) - 2450,2297%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 57372954 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 57372954 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення «за» - 57372954 шт., «проти» - 0 шт.
Генеральний директор _________
Коваль Олег Миколайович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
19.11.2018
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№223, 21 листопада 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «2-й iм. Петровського цукровий завод»
Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство
«2-й iм. Петровського цукровий завод»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00372090
3. Місцезнаходження емітента 27300, Кiровоградська область,
Олександрiвський р-н., смт. Олександрiвка, вул. Ленiна, 44
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (0242) 3-27-86
(0242) 3-27-86
5. Електронна поштова адреса емітента 2petrovskogo@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
www.00372090.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть
2. Текст повідомлення
16.11.2018 року, позачерговими загальними зборами акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства «2-й iм. Петровського цукровий завод» прийнято рiшення: Погодити укладання ПАТ «2-й iм. Петровського
цукровий завод» з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ14282829) Договору поруки, в забезпечення виконання боргових зобов'язань СТОВ
«Агрофiрма Ясенiвська» (код ЄДРПОУ 30798692) за Генеральним договором про надання банкiвських послуг №МБ-ГЛ-DNI-1615 вiд 31 травня
2018 року, укладеним мiж СТОВ «Агрофiрма Ясенiвська» (код ЄДРПОУ
30798692) та ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ14282829), на наступних умовах: - строк дiї генерального лiмiту до 25 квiтня 2023 року
(Двадцять п'яте квiтня двi тисячi двадцять третього) року (включно); - генеральний лiмiт - 31 000 000,00 (Тридцять один мiльйон гривень
00 копiйок); - сплата процентiв за користування кредитом, iнших комiсiй та
платежiв на умовах, встановлених Банком. Ринкова вартiсть майна або
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно
до законодавства, та становить 31000 тис.грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 35563 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi - 87,16920%. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах  - 4312 акцiонерiв якi володiють 1 852 735 голосами., Загальна кiлькiсть
осiб власникiв голосуючих акцiй, включених до перелiку акцiонерiв 5 акцiонери, що спiльно володiють 1 457 069 голосами, Загальна кiлькiсть
голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах - 5 акцiонера, що володiють
1 457 069 голосами, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «За»
1 457 069 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй. «Проти» 0 голосiв, що становить 0 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. «Утрималися» 0 голосiв, що становить 0 %
вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та
є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Iстотнi умови правочину,
а саме: предмет правочину - Договору поруки, в забезпечення виконання
боргових зобов'язань СТОВ «Агрофiрма Ясенiвська» - Особа, яка має
заiнтересованiсть у вчиненнi даного правочину: посадова особа ПАТ «2-й
iм. Петровського цукровий завод» (ЄДРПОУ 003720909) - Голова комiсiї з
припинення Мамалат Дмитро Вiкторович, ознака заiнтересованостi - є
членом виконавчого органу директор СТОВ «Агрофiрма Ясенiвська» (код
ЄДРПОУ 30798692) засновником СТОВ «Агрофiрма Ясенiвська» (код
ЄДРПОУ 30798692) частка якого складає 50 вiдсоткiв, засновником
ТОВ «Ясинiвський хутiр» (код ЄДРПОУ 38884406) частка якого складає
50 вiдсоткiв та акцiонером ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод»
(ЄДРПЛОУ 00372090). Афiлiйованими особами акцiонера є Стороженко
Любов Леонiдiвна (Голова Наглядової ради та акцiонер ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод» ) та Стороженко Леонiд Iгнатович (Член Наглядової ради та акцiонер ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод» ). Особа, яка має заiнтересованiсть у вчиненнi даного правочину: посадова
особа ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод» (ЄДРПОУ 003720909)  Голова Наглядової ради Стороженко Любов Леонiдiвна, ознака
заiнтересованостi - є засновником СТОВ «Агрофiрма Ясенiвська» (код
ЄДРПОУ 30798692) частка якого складає 50 вiдсоткiв, засновником
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ТОВ «Ясинiвський хутiр» (код ЄДРПОУ 38884406) частка якого складає
50 вiдсоткiв та акцiонером ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод»
(ЄДРПЛОУ 00372090) який володiє 24, 82 вiдсотками голосуючих акцiй
ПАТ «2-й iм..Петровського цукровий завод». Афiлiйованими особами
акцiонера є Мамалат Дмитро Вiкторович (Голова комiсiї з припинення та
акцiонер ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод» ) та Стороженко
Леонiд Iгнатович (Член Наглядової ради та акцiонер ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод» ) - Особа, яка має заiнтересованiсть у вчиненнi
даного правочину: посадова особа ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий
завод» (ЄДРПОУ 003720909) - Член Наглядової ради Стороженко Леонiд
Iгнатович ознака заiнтересованостi - є членом виконавчого органу директор ТОВ «Ясинiвський хутiр» (код ЄДРПОУ 38884406) та акцiонером
ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод» (ЄДРПЛОУ 00372090) який
володiє 24, 82 вiдсотками голосуючих акцiй ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод». Афiлiйованими особами акцiонера є Мамалат Дмитро
Вiкторович (Голова комiсiї з припинення та акцiонер ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод» ) та Стороженко Любов Леонiдiвна (Голова Наглядової ради та акцiонер ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод» )
16.11.2018 року, позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства «2-й iм. Петровського цукровий завод» прийнято
рiшення: Погодити укладання ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод»
з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ14282829) Договору поруки, в забезпечення виконання боргових зобов'язань ТОВ «Ясинiвський хутiр»
(код ЄДРПОУ 38884406), за Генеральним договором про надання
банкiвських послуг №МБ-ГЛ-DNI-1616 вiд 31 травня 2018 року , укладеним мiж ТОВ «Ясинiвський хутiр» (код ЄДРПОУ 38884406) та ПУБЛIЧНИМ
АКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
«ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ14282829), на наступних умовах: строк дiї генерального лiмiту до 25 квiтня 2023 року (Двадцять п'яте квiтня
двi тисячi двадцять третього) року (включно); - генеральний лiмiт 31 000 000,00 (Тридцять один мiльйон гривень 00 копiйок); - сплата
процентiв за користування кредитом, iнших комiсiй та платежiв на умовах,
встановлених Банком. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв,
що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, та
становить 31000 тис.грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 35563 тис. грн. Спiввiдношення ринкової
вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi  87,16920%. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi
мають право на участь у загальних зборах - 4312 акцiонерiв якi володiють
1 852 735 голосами., Загальна кiлькiсть осiб власникiв голосуючих акцiй,
включених до перелiку акцiонерiв - 5 акцiонери, що спiльно володiють
1 457 069 голосами, Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах - 5 акцiонера, що володiють 1 457 069 голосами, кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували «За» 1 457 069 голосiв, що становить 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй.
«Проти» 0 голосiв, що становить 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй. «Утрималися» 0 голосiв, що становить 0 % вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй. Iстотнi умови правочину, а
саме: предмет правочину - Договору поруки, в забезпечення виконання
боргових зобов'язань ТОВ «Ясинiвський хутiр» - Особа, яка має
заiнтересованiсть у вчиненнi даного правочину: посадова особа ПАТ «2-й
iм. Петровського цукровий завод» (ЄДРПОУ 003720909) - Голова комiсiї з
припинення Мамалат Дмитро Вiкторович, ознака заiнтересованостi - є
членом виконавчого органу директор СТОВ «Агрофiрма Ясенiвська» (код
ЄДРПОУ 30798692) засновником СТОВ «Агрофiрма Ясенiвська» (код
ЄДРПОУ 30798692) частка якого складає 50 вiдсоткiв, засновником
ТОВ «Ясинiвський хутiр» (код ЄДРПОУ 38884406) частка якого складає
50 вiдсоткiв та акцiонером ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод»
(ЄДРПЛОУ 00372090). Афiлiйованими особами акцiонера є Стороженко
Любов Леонiдiвна (Голова Наглядової ради та акцiонер ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод» ) та Стороженко Леонiд Iгнатович (Член Наглядової ради та акцiонер ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод» ). Особа, яка має заiнтересованiсть у вчиненнi даного правочину: посадова
особа ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод» (ЄДРПОУ 003720909)  Голова Наглядової ради Стороженко Любов Леонiдiвна, ознака
заiнтересованостi - є засновником СТОВ «Агрофiрма Ясенiвська» (код
ЄДРПОУ 30798692) частка якого складає 50 вiдсоткiв, засновником
ТОВ «Ясинiвський хутiр» (код ЄДРПОУ 38884406) частка якого складає
50 вiдсоткiв та акцiонером ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод»
(ЄДРПЛОУ 00372090) який володiє 24, 82 вiдсотками голосуючих акцiй
ПАТ «2-й iм..Петровського цукровий завод». Афiлiйованими особами
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
акцiонера є Мамалат Дмитро Вiкторович (Голова комiсiї з припинення та
акцiонер ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод» ) та Стороженко
Леонiд Iгнатович (Член Наглядової ради та акцiонер ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод» ) - Особа, яка має заiнтересованiсть у
вчиненнi даного правочину: посадова особа ПАТ «2-й iм. Петровського
цукровий завод» (ЄДРПОУ 003720909) - Член Наглядової ради Стороженко Леонiд Iгнатович ознака заiнтересованостi - є членом виконавчого
органу директор ТОВ «Ясинiвський хутiр» (код ЄДРПОУ 38884406) та
акцiонером ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод» (ЄДРПЛОУ
00372090) який володiє 24, 82 вiдсотками голосуючих акцiй ПАТ «2-й
iм. Петровського цукровий завод». Афiлiйованими особами акцiонера є
Мамалат Дмитро Вiкторович (Голова комiсiї з припинення та акцiонер
ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод» ) та Стороженко Любов

Леонiдiвна (Голова Наглядової ради та акцiонер ПАТ «2-й iм. Петровського цукровий завод» )

Приватне акціонерне товариство
«Бориспільський експериментальний
комбікормовий завод»

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження статуту приватного акціонерного товариства «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
КОМБІКОРМОВИЙ
ЗАВОД»
(ПрАТ «БЕКЗ») в новій редакції.
4. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради
ПрАТ «БЕКЗ».
5. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «БЕКЗ».
Повний текст повідомлення про проведення позачергових зборів
Товариства, включаючи проекти рішення щодо кожного з питань, включених до порядку денного зборів розміщений на власному веб-сайті http://www.bekz.com.ua/ та у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

(код ЄДРПОУ 00954538)
повідомляє, що відповідно до рішення наглядової ради (протокол засідання № 02/2018 від 17 жовтня 2018 р.) позачергові загальні збори
ПрАТ «БЕКЗ» (надалі –Товариство) відбудуться 21 грудня 2018 р. об 11.00
за адресою: Україна, 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привок
зальна, 46, в актовому залі адміністративного приміщення.
Порядок денний.
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів
Товариства.
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

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

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «СУМИ-АВТО»
03120443

40002, м. Суми, вул. Роменська
0542 618071 0542 618071
main@sumyavto.com.ua
www.sumyavto-ukravto.ua

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості
акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій;
значного контрольного пакета акцій;
домінуючого контрольного пакета акцій

II. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 16.11.2018; Найвища цiна придбання акцiй протягом
12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем
набуття: 10,00 (десять) грн; Дата набуття такого пакета: 15.11.2018р.;

3. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
2. Найменування посади.
Голова комiсiї з
Мамалат Дмитро Вiкторович
припинення
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
(дата)

Прiзвище, iм’я, по батьковi/найменування особи (осiб): фiзична особа;
Iдентифiкацiйний код юридичної особи (осiб) - резидента або код/номер
особи (осiб) з торговельного, банкiвського чи судового реєстру,
реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про
реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента): Приватне акцiонерне Товариство «Українська автомобiльна Корпорацiя»
( iдентифiкацiйний код 03121566) ; Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо
або опосередковано належить особi (особам) в загальнiй кiлькостi акцiй до
набуття права власностi на такий пакет акцiй: 94,669376 %; Розмiр частки (у
вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi (особам) в
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на такий
пакет акцiй (за наявностi iнформацiї): 99,998112%; Розмiр частки (у
вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi (особам) в
загальнiй кiлькостi акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй:
96,766777%; Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi (особам) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття
права власностi на такий пакет акцiй (за наявностi iнформацiї): 99,998880%;
Прiзвище, iм’я, по батьковi/найменування юридичної особи, визначеної особами, що дiють спiльно, вiдповiдальною за реалiзацiю норм, передбачених
статтями 65-65-1 Закону України «Про акцiонернi 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
Дворський С.Я.
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
19.11.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Марганецький
рудоремонтний завод»
Приватне акціонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» (ідентифікаційний код 05448389, місцезнаходження: Україна,
53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 162 (попередня назва – вул. Радянська, 162), надалі – Товариство, повідомляє
про проведення річних Загальних зборів Товариства (надалі – Загальні
збори), які відбудуться «22» грудня 2018 року о 12.00 год. за адресою:
53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 89
(попередня назва – вул. Радянська, 89), 2 поверх, клас технічного
навчання.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) проводитиметься з
11:00 год. до 12:00 год. у день та за місцем проведення Загальних зборів.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах, є «18» грудня 2018 року (станом на 24 годину).
Проект порядку денного Загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів.
4. Розгляд Звіту Генерального директора «Про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік» та прийняття рішення
за наслідками розгляду цього Звіту.
5. Розгляд Звіту Наглядової ради «Про результати роботи у 2017 році»
та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за
2017 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2018 рік.
9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Схвалення значних правочинів.
13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
14. Схвалення правочинів із заінтересованістю.
Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи,
що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право
брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:
- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру,
реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави
про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, копія установчого документу юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної
особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування
на загальних зборах Товариства;
- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним
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законодавством України довіреність, яка надає представнику право на
участь та голосування на загальних зборах Товариства.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав
довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та
Дирекцію Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У
разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому
буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності
декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах
здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд
або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.
Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, акціонери можуть звертатися у робочі дні (крім суботи та неділі) з 08:00 год.
до 16:00 год. за місцезнаходженням Товариства: 53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 162 (попередня назва –
вул. Радянська, 162), каб. «Приймальня», а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Відповідальною
посадовою особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних
зборів, є Корогодський Ігор Петрович, Генеральний директор Товариства. Телефон для довідок: + 38 (050) 635 80 62.
Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних
зборів.
Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не
пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції
подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування
акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст
пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про
кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у
включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.
Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 08.11.2018 року, загальна
кількість простих іменних акцій Товариства становить 6674070 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 6346797 штук.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами
рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного
та інша інформація, передбачена чинним законодавством України:
http://mrrz.com.ua
Наглядова рада
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ ПАРК «КИЇВЩИНА»
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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ ПАРК «КИЇВЩИНА»
2. Код за ЄДРПОУ: 32119339
3. Місцезнаходження: 07354 Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Н. Петрiвцi, вул. Ватутiна, 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 581-27-03, (044) 581-27-03
5. Електронна поштова адреса: ptp@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://ptp.emitents.net.ua/ua/docs
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
20.11.2018р. ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА» отримало повідомлення про
заміну члена наглядової ради-представника акціонера ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, та відкликання Горбаченко Артура Олеговича (паспорт СТ
№503489, виданий Києво-Святошинським РВ УДМС України в Київський
області, 22.06.2016 року) з посади члена наглядової ради. Підстава рішення: п. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера
(вих.№3 від 20.11.2018р.). Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє
особа в статутному капіталі емітента: 0,00%. Перебував на посаді - з
03.04.2018р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансовогосподарської діяльності емітента: ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА (ідентифікаційний
код юридичної особи:25656996, місцезнаходження: 07300, Київська обл.,
Вишгородський район, місто Вишгород, площа Шевченка, будинок 1) є

акціонером ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА» та володіє пакетом акцій у розмірі
29400 штук простих іменних акцій, що становить 14,251090% статутного
капіталу ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА».
20.11.2018р. ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА» отримало повідомлення про
заміну члена наглядової ради-представника акціонера ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА та призначення Дерпака Віталія Михайловича (паспорт ТТ355437,
виданий Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києві 06.09.2016 р.) на посаду члена наглядової ради. Підстава рішення: п. 7 ст. 53 Закону України
«Про акціонерні товариства» та повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (вих.№3 від 20.11.2018р.). Строк, на
який обрано: до переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом
останніх п»яти років: директор, начальник відділу. Посадова особа не є:
незалежним директором, акцiонером товариства, представником групи
акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА (ідентифікаційний код юридичної особи: 25656996, місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород,
площа Шевченка, будинок 1). Розмір пакета акцій емітента, які належать
особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і
точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності емітента: ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА (ідентифікаційний код юридичної особи: 25656996, місцезнаходження: 07300,
Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, площа Шевченка,
будинок 1) є акціонером ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА» та володіє пакетом
акцій у розмірі 29400 штук простих іменних акцій, що становить
14,251090% статутного капіталу ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор
Єфимчук Ю.У.
20.11.2018

Приватне акцiонерне товариство
«Будiвельна Асоцiацiя Iнтербудмонтаж»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо
містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Будiвельна Асоцiацiя Iнтербудмонтаж»
2. Код за ЄДРПОУ: 30963768
3. Місцезнаходження: 03148 м.Київ, вул.Т.Строкача, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 495-27-90, (44) 495-27-90
5. Електронна поштова адреса: ibm@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://ibm.emitents.net.ua/ua/docs
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного
правочину: 19.11.2018р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: загальні збори акціонерів.
Предмет правочину: Надати згоду на вчинення значного правочину
(підписання (укладання) договору про закупівлю) вартістю, що не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд гривень 00 коп.) грн., за умови
визнання Приватного акціонерного товариства «Будівельна Асоціація
Інтербудмонтаж» переможцем відкритих торгів по предмету закупівлі
«Реконструкція компресорного цеху №4 дотискувальної компресорної
станції «Більче-Волиця» (Будівельні роботи та поточний ремонт)», які
оголошені Філією «Дирекція з будівництва та реконструкції газотранспортної системи», АТ «Укртрансгаз», оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-10-12-001906-b. Наділити повноваженнями на
укладання і підписання зазначеного вище значного правочину Голову
правління Товариства Петрука Володимира Володимировича. Надати
Голові правління Товариства Петруку Володимиру Володимировичу по-

вноваження на підписання всіх без виключення документів тендерної
пропозиції, які вимагаються тендерною документацією по предмету закупівлі «Реконструкція компресорного цеху №4 дотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця» (Будівельні роботи та поточний ремонт)».
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1000000,00 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 445426,00 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 224,50%.
Загальна кількість голосуючих акцій: 95.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах: 95.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 95.
Кількість голосуючих акцій, 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, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської
діяльності емітента: рішення про надання згоди на вчинення значного
правочину було прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «ІНТЕРБУДМОНТАЖ» 19.11.2018р.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Голова правлiння
Петрук В.В.
19.11.2018
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№223, 21 листопада 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ"
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ"
(далі- Товариство)
(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2;
код ЄДРПОУ13428292), повідомляє акціонерів про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 07 грудня 2018 року об
11.00 за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2 у приміщенні залу засідань (2 -й поверх).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде проводитись 07 грудня 2018 року за адресою проведення зборів (м. Дніпро,
вул. Кабардинська, б. 2, зал засідань, 2-й поверх) з 10.30 годин до 10.50
годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 03.12.2018р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 03.12.2018р.
Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
Прийняття рішення про термін дії її повноважень.
Проект рішення
"Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб - Барзенець О.А., Ласько Л.Г.
Термін дії повноважень лічильної комісії - з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Директором Товариства."
2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення:
"Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування засвідчується після його отримання Лічильною комісією (тимчасовою Лічильною комісією), підписом голови Лічильної комісії (тимчасової
Лічильної комісії) та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) робиться позначка з
зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня
засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою."
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку
денного загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів.
Проект рішення:
"Обрати:
Голова зборів - Погребова Лариса Арсентіївна
Секретар зборів - Черниш Вікторія Веніамінівна
Затвердити наступний порядок денний (перелік питань, що виносяться
на голосування) загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дніпропетровський інженерно-технічний центр "Контакт", опублікований в оголошенні про проведення загальних зборів у офіційному друкованому виданні Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку - "Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № від 21 листопада 2018 року, розміщено на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку - www.stoсkmarket.gov.ua, на власному сайті ПрАТ "Дніпропетровський інженерно-технічний центр "Контакт" - www.kontakt.biz.ua
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку
денного загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів.
4. Вирішення питання про попереднє надання згоди на збільшення суми
вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі
2018 року та в січні-квітні 2019 року
5. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2018 року і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Рішення щодо додаткової виплати директору за підсумками роботи Товариства за третій квартал 2018 року.
Затвердити регламент роботи:
- час для виступів з питання порядку денного - до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин;
- збори вести української мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання на українській або російській мовах;
- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів;
- у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України "Про акціонерні товариства".
4. Вирішення питання про попереднє надання згоди на збільшення су-
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ми вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2018 року та в січні-квітні 2019 року.
Проект рішення:
"Попередньо надати згоду на збільшення суми вчинення значних правочинів Товариства:
з Казенним підприємством "Науково-виробничий комплекс" "Іскра" на
постачання (продаж) товарів на загальну суму 20 000,0 тис грн;
з Товариством з обмеженою відповідальністю "КОРУМ СОРС" на постачання (продаж) товарів на загальну суму 5 000,0 тис.грн.;
з Державним підприємством "ДержККБ "Луч" на постачання (продаж) товару на загальну суму 30 000,0 тис.грн;
з публічним акціонерним товариством "Мотор Січ" на постачання (продаж) товару на загальну суму 5 000,0 тис.грн;
з публічним акціонерним товариством "АрселорМіттал Кривий Ріг" на
постачання (продаж) товару на загальну суму 2 000,0 тис.грн;
з державним підприємством "Житомирський бронетанковий завод" на
постачання (продаж) товару на загальну суму 2 000,0 тис. грн;
з Державною акціонерною холдинговою компанією "Артем" на постачання (продаж) товарів на загальну суму 40 000,0 тис.грн.;
з публічним акціонерним товариством "Турбоатом" на постачання (продаж) товару на загальну суму 8 000,0 тис.грн;
з публічним акціонерним товариством "Завод "Лтава" на постачання
(продаж) товару на загальну суму 4 000,0 тис. грн.
5. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2018 року і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Рішення щодо додаткової виплати директору за підсумками роботи Товариства за третій квартал 2018 року.
Проект рішення:
"Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2018 року і визнати результати фінансовогосподарської діяльності за 9 місяців 2018 року задовільними, затвердити
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства у
представленій редакції. Схвалити додаткову виплату директору за підсумками роботи Товариства у розмірі 1,5% від грошових надходжень від реалізації товарів та послуг на рахунки Товариства за третій квартал 2018 року."
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а
також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 закону України "Про акціонерні
товариства"- www.kontakt.biz.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань,
включених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00 (перерва з 12.00 до 13.00 годин) за адресою: м. Дніпро, вул. Кабардинська, б.
2, кімната № 1. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор приватного акціонерного товариство "Дніпропетровський інженерно-технічний центр "Контакт" - Черниш Вікторія Веніамінівна.
Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до
загальних зборів, надаються на письмовий запит акціонера. Письмовий
запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера
- юридичної чи фізичної особи.
Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером - при
пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера
- при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні
містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - документ, який посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів - довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).
Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх
представників. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на
право участі та голосування на загальних зборах не виключає право учас-
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ті на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення
потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо го-

лосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій
розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будьякий час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого
представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та
голосуФвання на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про
проведення загальних зборів -19.11.2018р загальна кількість акцій становить - 150 штук, кількість голосуючих акцій становить - 150 штук.
Телефон для довідок - 0562 31 76 11, 0562 31- 76-00
Директор ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" Черниш В.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
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Посадова особа Назарук Олег Васильович ( особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних ), обрана на посаду Член Наглядової ради.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
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СЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ», протокол № 1, обрано Міщенко Олену Валеріївну
Місце роботи (період звіту): м. Київ, "ПАТ "Укрзалізниця"
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код за
юридичної
09620081
3.
Місцезнаходження емітента:
Днiпропетровська
3. Місцезнаходження:
01054, м. 51909
Київ, Гончара
Олеся 76/2 область, мiсто
Кам'янське
вулиця
будинок
1 706-31-01 (057) 706-31-01
4. Міжміський
код,С.Х.Горобця,
телефон та факс:
(057)
4.
телефон
та факс
емітента: (0569) 56-06-50, (0569) 565. Міжміський
Електроннакод,
поштова
адреса:
nkisil@sky.bank
06-50
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
5. Електронна
поштова адреса
емітента:
himdivizion@prat.dp.ua
емітентом
для розкриття
інформації:
http://www.sky.bank
6.
Адреса
сторінки
в мережіВідомості
Інтернет, яка
7. Вид
особливої
інформації:
прододатково
прийняттявикористовується
рішення про наемітентом
дляна
розкриття
інформації:
himdivizion.prat.dp.ua
дання згоди
вчинення
значних правочинів
7. Вид особливої інформації:
Відомості
про зміну акціонерів, яким наII. Текст
повідомлення
лежать
голосуючі
акції,
розмір
пакета№
яких
стає
більшим,р.)
меншим
або
Наглядовою
радою
Банку
(Протокол
77 вiд
16.11.2018
було прийрівним
пороговому
значенню
пакета правочину,
акцій
нято рiшення
про схвалення
значного
а саме: щодо операцiй
2. Текст або
повідомлення
пов'язаних з купiвлею, продажем
обмiном безготiвкової iноземної ваДатана
отримання
інформації
відУкраїни
ПАТ "НДУ":
16.11.2018р.
люти
мiжбанкiвському
ринку
на суму
1 800 000,00 євро (еквiваНа
підставі
інформації,
що
міститься
в реєстрі
власників
іменних
цінних
лент в нацiональнiй валютi по офiцiйному
курсу НБУ
56 605
тис. грн.),
що
паперів,
для
отримання
емітентом
інформації
про
пакестановить 13,3% вартостi активiв Банку за данимивласників
останньоїзначних
рiчної фiнантів
( 10звiтностi
відсотків Банку
і більше)
на 13.11.2018р.
(вих. №станом
167547зв
сової
за акцій,
2017 станом
рiк. Вартiсть
активiв Банку
на
від
14.11.2018р.)
відбулися
акціонерів,
яким належать голосуючи ак31.12.2017
р. становить
424зміни
760 тис.
грн.
ції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме: розмір пакету акцій акціонера - фізичної особи
Пєрової Ірини Володимирівни, що до набуття права власності володіла
Повідомлення
пакетом акцій в розмірі 863 365
шт., що 47,50288% в загальній кількості гопро Товариства.
виникненняПісля
особливої
інформації
емітента
лосуючих акцій
набуття
пакет акцій
складає 1 044 595
I. Загальні
відомості
шт., що дорівнює 57,474277%
в загальній
кількості голосуючих акцій Товариства.
Інформація
щодо дiї емітента:
(набуття або
відчуження) та
яким чином (пря1. Повне
найменування
Приватне
акцiонерне
мо або опосередковано) вона відбувалась, у Товариства відсутня. Емітент

товариство страхова компанiя «Галицька»

2. Код за ЄДРПОУ: 22186790
3.Повідомлення
Місцезнаходження:
76018, м. Iвано-Франкiвськ,
Василiянок,
22
про виникнення
особливої інформації
емітента
4. Міжміський код, телефон
та факс:відомості
0342 750247 0342 551909
I. Загальні
5. Електронна поштова адреса: mysliuk@halytska.if.ua
1.6.Повне
найменування
емітента:
Адреса
сторінки в мережі:
Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.halytska.if.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким на-

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується
Повідомлення
емітентом
для розкриття
інформації:
www.dtrz.com.ua
про виникнення
особливої
інформації
(інформації про іпотечні цінні
7. Вид
особливої
інформації
відповідного
вимог глави 1 розділу
ІІІ або
папери,
сертифікати
фонду
операційдо
з нерухомістю)
емітента
інформації
проопублікування
іпотечні цінні впапери,
сертифікати
фондувиданні)
операцій з неру(для
офіційному
друкованому
хомістю відповідного до вимог
глави відомості
2 розділу ІІІ цього Положенн: Зміна
І. Загальні
складу
посадових
осіб емітента
1. Повне
найменування
емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИII. Текст повідомлення
СТВО «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»
Припинення
повноважень
посадової особи виконано згідно рішенння
2. Код за ЄДРПОУ:
05489326
правління
ПАТ "Укрзалізниця"
від19.11.2018
року. вул. Червоноармійська,
3. Місцезнаходження:
07500,
смт Баришівка,
Повноваження Посадової особи Ковтун Володимир Васильович (особа
135Д
не 4.
надала
згоди на
персональних
даних), на посаді Члена
Міжміський
код,оприлюднення
телефон та факс:
(04476) 5-17-95
Наглядової
ради припинено.
5. Електронна
поштова адреса: o.mishchenko@urozhai.ua
Не
капіталі
. використовується
6. володiє
Адреса часткою
сторінки ввстатутному
мережі Інтернет,
якаемiтента
додатково
Не володiє
акцій
емітента. http://05489326.smida.gov.ua
емітентом
дляпакетом
розкриття
інформації:
Непогашеної
судимостi
за корисливi
та посадовi
злочини
7. Вид особливої
інформації
або інформації
про
іпотечнінемає.
цінні папери,
Строк, протягом
особа
перебувала на
посаді: 1про
рік.зміну складу посертифікати
фондуякого
операцій
з нерухомістю:
Відомості
Рішення
про
припинення повноважень посадовою особою було прийнясадових
осіб
емітента
то на засіданні правління
ПАТ "Укрзалізниця"
ІІ. Текст
Повідомленняпротокол № Ц-64-84 від
«19» листопада 2018р. рішенням наглядової ради ПрАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ», протокол №1, припинено повноваження заступника голови правління ПрАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ» – Грибова
Дмитра Ігоровича. Особа не надала згоди на розкриття інших (в т.ч. паспортних) даних. Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»
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Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних
зборів
із зазначенням
як і паперів
за яке (проти
якого) рішення
Відомості
Національної
комісіїтого,
з цінних
та фондового
ринку
потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо го-

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про
проведення загальних зборів -19.11.2018р загальна кількість акцій становить - 150 штук, кількість голосуючих акцій
становить
- 150 штук.
№223,
21 листопада
2018 р.
Телефон для довідок - 0562 31 76 11, 0562 31- 76-00
Директор ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" Черниш В.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

не володіє інформацією, щодо відомостей про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа
здійснює розпорядження акціями. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто не наводиться, у зв'язку з тим, що інформацію було
отримано вiд Центрального депозитарію цінних паперів.
На підставі інформації, що міститься в реєстрі власників іменних цінних
паперів, для отримання емітентом інформації про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій, станом на 13.11.2018р. (вих. № 167547зв
від 14.11.2018р.) відбулися зміни акціонерів, яким належать голосуючи акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме: розмір пакету акцій акціонера - фізичної особи
Калугіна Юрія Олександровича, що до відчуження права власності володів пакетом акцій в розмірі 181 230 шт., що дорівнює 9,971389% в загальній кількості голосуючих акцій Товариства. Після відчуження пакет акцій
складає 0 шт., що дорівнює 0,00% в загальній кількості голосуючих акцій
Товариства. Інформація щодо дiї (набуття або відчуження) та яким чином
(прямо або опосередковано) вона відбувалась, у Товариства відсутня. Емітент не володіє інформацією щодо відомостей про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких
особа здійснює розпорядження акціями. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто не наводиться, у зв'язку з тим, що інформацію
було отримано вiд Центрального депозитарію цінних паперів.
3. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
2. Найменування посади.
Генеральний Директор Журавльов Вiталiй Сергiйович
"16" листопада 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34059188
3. Місцезнаходження емітента: 51909 Днiпропетровська область, мiсто
Кам'янське вулиця С.Х.Горобця, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0569) 56-06-50, (0569) 5606-50
5. Електронна поштова адреса емітента: himdivizion@prat.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: himdivizion.prat.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або
рівним пороговому значенню пакета акцій
2. Текст повідомлення
Дата отримання інформації від ПАТ "НДУ": 16.11.2018р.
На підставі інформації, що міститься в реєстрі власників іменних цінних
паперів, для отримання емітентом інформації про власників значних пакетів ( 10 відсотків і більше) акцій, станом на 13.11.2018р. (вих. № 167547зв
від 14.11.2018р.) відбулися зміни акціонерів, яким належать голосуючи акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме: розмір пакету акцій акціонера - фізичної особи
Пєрової Ірини Володимирівни, що до набуття права власності володіла
пакетом акцій в розмірі 863 365 шт., що 47,50288% в загальній кількості голосуючих акцій Товариства. Після набуття пакет акцій складає 1 044 595
шт., що дорівнює 57,474277% в загальній кількості голосуючих акцій Товариства. Інформація щодо дiї (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась, у Товариства відсутня. Емітент
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.dtrz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положенн: Зміна
складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Припинення повноважень посадової особи виконано згідно рішенння
правління ПАТ "Укрзалізниця" від19.11.2018 року.
Повноваження Посадової особи Ковтун Володимир Васильович (особа
не надала згоди на оприлюднення персональних даних), на посаді Члена
Наглядової ради припинено.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про припинення повноважень посадовою особою було прийнято на засіданні правління ПАТ "Укрзалізниця" протокол № Ц-64-84 від

Виробниче унітарне підприємство
«Нафтобітумний завод»

Повідомлення
про намір придбати пакет акцій, що за наслідками придбання
становитимуть більш ніж 10% голосуючих акцій
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО»
(на виконання ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства»)
Виробниче унітарне підприємство «Нафтобітумний завод», юридична
особа, яка створена та діє відповідно до законодавства Республіки Білорусь, реєстраційний номер: 69029628, місцезнаходження: 223231 Республіка Білорусь, Мінська область, Червенський район, д. Колеіна (надалі – ВУП
«Нафтобітумний завод») має намір прийняти участь у конкурсі з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій публічного
акціонерного товариства «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045) у кількості 289 205 117 штук, що становить 78,289 % статутного капіталу за стартовою ціною 5 984 992 000 грн., номімнальна ціна акції 1,3 грн.
Інформаційне повідомлення Фонду державного майна України про
проведення конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аук-
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13.11.2018 року.
Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
19.11.2018р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Рішення правління ПАТ
"Укрзалізниця" протокол № Ц-64/84 від 13.11.2018 року (вхідний номер повідомлення ПАТ "Укрзалізниця" 2742 від 19.11.2018 року) .
Посадова особа Назарук Олег Васильович ( особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних ), обрана на посаду Член Наглядової ради.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Не володiє пакетом акцій емітента .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Місце роботи (останні п’ять років): заступник начальника Управління начальник ВБКОЗ УЗБУ1 Житомирській області; заступник начальника Управління - начальник ВБКОЗ УЗБУ1 у Рівненській області; в.о.директора
Департаменту безпеки "ПАТ "Укрзалізниця".
Місце роботи (період звіту): м. Київ, "ПАТ "Укрзалізниця"
Посада (період звіту): в.о.директора Департаменту безпеки "ПАТ "Укрзалізниця".
Особа призначена на посаду згідно з рішенням засідання правління
ПАТ"Укрзалізниця" № Ц-64/84 від 13.11.2018 року на 3 роки.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.
Голова правління Тищенко Юрій Григорович

ціону з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Центр
енерго» було оприлюднене в газеті «Відомості приватизації» (додаток до
офіційного видання Фонду державного майна України – «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію») від 29 жовтня 2018 р.
№ 87 (1211).
Виробниче унітарне підприємство «Нафтобітумний завод» (юридична
особа, яка створена та діє відповідно до законодавства Республіки Білорусь, реєстраційний номер: 69029628, місцезнаходження: 223231 Респуб
ліка Білорусь, Мінська область, Червенський район, д. Колеіна) не володіє акціями (прості бездокументарні іменні акції) публічного акціонерного
товариства «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045).
Жодна із афілійованих осіб Виробничого унітарного підприємства
«Нафтобітумний завод» (юридична особа, яка створена та діє відповідно
до законодавства Республіки Білорусь, реєстраційний номер: 69029628,
місцезнаходження: 223231 Республіка Білорусь, Мінська область, Червенський район, д. Колеіна) не володіє акціями (прості бездокументарні
іменні акції) публічного акціонерного товариства «Центренерго» (код за
ЄДРПОУ 22927045).
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство “Пологiвський олiйноекстракцiйний завод”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Пологiвський
олiйноекстракцiйний 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 Інтернет, http://mezpology.zp.ua/
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
16.11.2018 р. припинено повноваження голови Наглядової ради Новiкова
Леонiда (Novikov Leonid). Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0012% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава
(обґрунтування змiн): рiшення Загальних зборiв про припининення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради ПрАТ «Пологiвський ОЕЗ».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк 7 мiсяцiв.
16.11.2018 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Сiтнiкова
Нiколая (Sitnikov Nikolay). Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних
даних не надано, володiє 0,0403% в статутному капiталi Товариства.
Пiдстава (обґрунтування змiн): рiшення Загальних зборiв про припининення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради ПрАТ «Пологiвський
ОЕЗ» Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк 7 мiсяцiв.
16.11.2018 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Вiльнит
Сергiя Петровича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не
надано, володiє 2,0602% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): рiшення Загальних зборiв про припининення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради ПрАТ «Пологiвський ОЕЗ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк 7 мiсяцiв.
16.11.2018 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Фесенка
Олександра Миколайовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних
даних не надано, володiє 0,0006% в статутному капiталi Товариства.
Пiдстава (обґрунтування змiн): рiшення Загальних зборiв про припининення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради ПрАТ «Пологiвський
ОЕЗ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк 7 мiсяцiв.
16.11.2018 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Дояра
Євгенiя Володимировича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних
даних не надано, володiє 0,2257% в статутному капiталi Товариства.
Пiдстава (обґрунтування змiн): рiшення Загальних зборiв про припининення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради ПрАТ «Пологiвський
ОЕЗ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк 7 мiсяцiв.
Рiшенням загальних зборiв Товариства 16.11.2018 р. Новiкова Леонiда
(Novikov Leonid) обрано членом Наглядової ради, рiшенням Наглядової
ради 16.11.2018 р. обрано її головою. Згоди фiзичної особи на розкриття
паспортних даних не надано, є акцiонером Товариства (володiє 0,0012% в
статутному капiталi), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу
Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова Наглядової ради. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.
Рiшенням загальних зборiв Товариства 16.11.2018 р. Сiтнiкова Нiколая
(Sitnikov Nikolay) обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на
розкриття паспортних даних не надано, є акцiонером Товариства (володiє
0,0403% в статутному капiталi), непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти
рокiв: виконавчий директор, директор, член Наглядової ради. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.
Рiшенням загальних зборiв Товариства 16.11.2018 р. Вiльнит Сергiя Петровича обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, є акцiонером Товариства (володiє 2,0602%
в статутному капiталi), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi

злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального
складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3(три роки).
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор
фiнансовий, директор з економiки, член Наглядової ради. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.
Рiшенням загальних зборiв Товариства 16.11.2018 р. Фесенка Олександра Миколайовича обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи
на розкриття паспортних даних не надано, є акцiонером Товариства
(володiє 0,0006% в статутному капiталi), непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено
особу - 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх
п'яти рокiв: директор, член Наглядової ради. Не є представником акцiонера
або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.
Рiшенням загальних зборiв Товариства 16.11.2018 р. Дояра Євгенiя Володимировича обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на
розкриття паспортних даних не надано, є акцiонером Товариства (володiє
0,2257% в статутному капiталi), непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три)
роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: перший заступник директора, начальник юридичного управлiння, член
Правлiння, помiчник адвоката, адвокат, член Наглядової ради. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.
Рiшенням загальних зборiв Товариства 16.11.2018 р. припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Захарової Олени Леонiдiвни. Згоди
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0002%
в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень за рiшенням зальних зборiв. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi - 7 мiсяцiв.
Рiшенням загальних зборiв Товариства 16.11.2018 р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Квасової Олени Володимирiвни. Згоди
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0002%
в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень за рiшенням зальних зборiв. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi - 7 мiсяцiв.
Рiшенням загальних зборiв Товариства 16.11.2018 р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Соломонової Лiлiї Василiвни. Згоди
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень за рiшенням зальних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом
якого особа перебувала на посадi - 7 мiсяцiв.
Рiшенням загальних зборiв Товариства 16.11.2018 р. Захарову Олену
Леонiдiвну обрано членом Ревiзiйної комiсiї, рiшенням Ревiзiйної комiсiї
16.11.2018 р. обрано її головою. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0002% в статутному капiталi Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Ревiзiйної
комiсiї. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала
ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, директор
фiнансовий, заступник директора фiнансового, член Ревiзiйної комiсiї, голова Ревiзiйної комiсiї.
Рiшенням загальних зборiв Товариства 16.11.2018 р. Хасанову Олену
Тораджанiвну обрано членом Ревiзiйної комiсiї. Згоди фiзичної особи на
розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному
капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу
Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора
комерцiйного, член Ревiзiйної комiсiї.
Рiшенням загальних зборiв Товариства 16.11.2018 р. Соломонову Лiлiю
Василiвну обрано членом Ревiзiйної комiсiї. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному
капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу
Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер,
фiнансовий директор, член Ревiзiйної комiсiї.
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.
2018.11.16
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВЕРНУМ БАНК”

Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРНУМ БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ
36301800
3. Місцезнаходження
02094 м. Київ пр-т Гагарiна Юрiя,
будинок 17-В
4. Міжміський код, телефон та факс 0442911178 0442911178
5. Електронна поштова адреса
info@vernumbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.vernumbank.com
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента

II. Текст повідомлення
Рішення про призначення прийнято Спостережною радою ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» 19.11.2018 р., Протокол засідання №125. Посадова особа Савчук Олександр Миколайович (згоди на оприлюднення паспортних даних
фізична особа не надала)), призначена на посаду В.о. Глови Правління з
20.11.2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне

товариство
"Завод ЗБК-13"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
24343526
емітента
3. Місцезнаходження емітента
61124 м. Харкiв вул. Матросова, 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс
(057)76-808-76 (057)760-16-84
емітента
5. Електронна поштова адреса емітента zbk13@ft.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка http://zbk.nr-avers.com.ua
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про прийняття рiшення
про надання згоди на вчинення
значних правочинiв
Позачерговими загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства
«Завод ЗБК-13» якi вiдбулися 16.11.2018 року (Протокол б/н вiд 16.11.2018 року)
було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.

корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до
6 місяців. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
Заступник Голови Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», Заступник Голови
Правління ПАТ «БАНК БОГУСЛАВ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про звільнення прийнято Спостережною радою ПАТ «ВЕРНУМ
БАНК» 19.11.2018 р., Протокол засідання №125. Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви Голови Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»
Панченко Євгена Анатолійовича про звільнення його із займаної посади за
власним бажанням. Посадова особа Панченко Євген Анатолійович (згоди
на оприлюднення паспортних даних фізична особа не надала), яка займала посаду Голови Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом
якого особа перебувала на посаді: з 11 вересня 2017 року.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Савчук О.М.
В.о. Голови Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2018.11.20
(дата)
Предмет правочину: пролонгацiя з АТ КБ «ПриватБанк» кредитного договору №434 вiд 03.01.2018р. в сумi 2000000,00 грн (Двох мiльйонiв грн. 00 коп.) пiд
розмiщений депозит в АТ КБ «ПриватБанк» строком на 12 мiсяцiв
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 2000,0 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi - 3265,0 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 61,2557 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 57372954 шт. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 57372954 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття
рiшення «за» - 57372954 шт., «проти» - 0 шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного
товариства: немає.
Генеральний директор _________
Коваль Олег Миколайович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
19.11.2018
(дата)

НОВИНИ
Правительство увеличило доходы
и расходы в проекте госбюджета-2019
на 17,8 млрд грн и внесло его в Раду

Кабинет министров внес доработанный проект государственного бюджета на 2019 год в Верховную Раду
(законопроект №9000), увеличив его доходы на 1,8%, до
1,019 трлн грн, а расходную часть – на 1,6%, до
1,112 трлн грн, свидетельствует обнародованный на парламентском сайте проект закона.
В то же время уровень дефицита госбюджета остался
на прежнем уровне – 89,989 млрд грн, указывается в документе.
Ранее и.о. министра финансов Оксана Маркарова заявляла, что в ходе доработки госбюджета на 2019 год ко
второму чтению Минфин сохранил его дефицит в пределах 2,3% ВВП.

Кабмин по предложению Рады увеличил
ожидания госбюджета-2019 от НБУ
до 47,6 млрд грн

Кабинет министров согласился с бюджетными выводами
22

Верховной Рады об увеличении средств, перечисляемых
Национальным банком Украины (НБУ) в государственный
бюджет в 2019 году, на 2 млрд грн или на 4,4% по сравнению с первоначальным вариантом - до 47,6 млрд грн.
Соответствующий показатель содержится в проекте
закона «О Государственном бюджете Украины на
2019 год», который правительство внесло в парламент
на второе чтение и обнародовало во вторник.
В целом правительство увеличило доходы и расходы
госбюджета-2019 при доработке ко второму чтению на
17,8 млрд грн.
В госбюджете-2018 поступления от Нацбанка
запланированы в объеме 50,55 млрд грн, однако НБУ
перечислил только 44,6 млрд грн, ссылаясь на
профильный закон, результаты своей финотчетности и
решения совета Нацбанка.
НБУ ранее сообщил, что часть прогнозируемой
прибыли к распределению, которая будет подлежать перечислению в госбюджет в 2019 году, составляет
34,9 млрд грн. Окончательная сумма будет определена
после независимого аудита и утверждения Советом
Нацбанка финансовой отчетности центробанка за
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
НОВИНИ
2018 год и будет зависеть от макропоказателей 2018 года,
отмечал регулятор.

НБУ на минувшей неделе купил на
межбанке $81 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 12 по
16 ноября в результате валютных интервенций купил
$81 млн, сообщается на веб-сайте НБУ.
В том числе, НБУ купил $20 млн с использованием
функционала matching, $61 млн - по единому курсу.
Всего с начала года НБУ в результате валютных интервенций купил на межбанке $2,562 млрд, продал
$1,496 млрд.

МЭРТ предлагает определить критерии
отбора инновационных проектов для
финансирования Государственным
финансово-кредитным учреждением

Министерство экономического развития и торговли
(МЭРТ) намерено определить критерии и порядок отбора инновационных и инвестиционных проектов для финансирования за счет Государственного финансовокредитного учреждения.
Проект соответствующего приказа министерство обнародовало на сайте в понедельник.
Согласно документу, финансовая поддержка таких
проектов за счет учреждения может совершаться, в
частности, через предоставление займа, кредита, участие в софинансировании или вхождением в уставной капитал хозяйственных обществ через приобретение доли
корпоративных прав в уставном капитале хозяйственных

организаций.
При этом проект приказа предусматривает создание в
учреждении специального комитета для отбора таких
проектов.
Сам отбор проектов предлагается осуществлять по ряду
критериев, в частности – наличие сотрудников с научными
степенями, испытательных лабораторий, прав интеллектуальной собственности. Помимо этого, проект приказа предлагает учитывать наличие оборудования, обеспеченность
квалифицированным персоналом, а также наличие маркетингового плана и срок окупаемости проекта.

Активы банковской системы Китая
выросли до 264 трлн юаней на конец III
квартала

Совокупные активы банковской отрасли Китая на конец третьего квартала составили 264 трлн юаней (около
$33,7 трлн), увеличившись на 7% за год, свидетельствуют данные Комитета КНР по контролю и управлению
банковской и страховой деятельностью.
Общая сумма обязательств выросла на 6,6% - до
243 трлн юаней.
Доля безнадежных долгов в портфелях банков на конец сентября составляла 1,87% по сравнению с 1,86%
на конец июня этого года, приводит данные комитета
агентство «Синьхуа».
Сумма просроченных кредитов за минувший квартал
увеличилась на 75,1 млрд юаней и достигла 2,03 трлн
юаней ($292,4 млрд).
При подготовке раздела «Новини»
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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Адреса: м. Київ,
вул. Горького, буд. 112, к. 40
У разі передруку посилання
на “Відомості Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку” обов’язкове.
Відповідальність за достовірність
інформації та реклами несуть
відповідальні особи емітентів
(профучасників), автори та
рекламодавці.
Матеріали друкуються мовою
оригіналу.
Редакція може не поділяти погляди
авторів статей.
Підписано до друку
20.11.2018 р.

