
Повідомлення 
про оприлюднення рішення Комісії «Про 
схвалення проекту рішення Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку 
«Про затвердження Змін до Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних 
паперів»

Проект рішення Комісії «Про схвалення проекту рішен-
ня Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про затвердження Змін до Положення про роз-
криття інформації емітентами цінних паперів» (далі – 
Проект рішення) розроблений з метою врахування норм, 
передбачених Законом України від 16.11.2017 № 2210-
VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення 
інвестицій емітентами цінних паперів» (далі – Закон 
№2210) та передбачає внесення змін до Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвер-
дженого рішенням Комісії від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положен-
ня №2826).

Запропоновані зміни до Положення №2826 передба-
чають приведення у відповідність до Закону №2210 та-
ких норм, зокрема:

- питання розкриття емітентами цінних паперів річної 
інформації про емітента в частині приведення складу та-
кої інформації у відповідність до норм статті 40 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок» та зокре-

ма запровадження розкриття звіту керівництва та звіту 
про корпоративне управління;

- питання взаємодії емітента з особою, яка здійснює 
надання інформаційних послуг на фондовому ринку 
шляхом запропонування поетапного розпису такої взає-
модії під час розкриття емітентом регульованої інформа-
ції;

- питання щодо строків розкриття особливої інформа-
ції та інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю, а також проміжної інфор-
мації про емітента, тощо.

Крім того, запропоновані зміни передбачають удоско-
налення норм щодо розкриття емітентами особливої та 
проміжної інформації, а також Положення №2826 допо-
внено новими розділами, а саме:

«Порядок розкриття емітентом цінних паперів кален-
дарного плану»;

«Розкриття приватним акціонерним товариством, 100 
відсотків акцій якого належить одній особі, своєї структу-
ри власності».

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
http:\\www. nssmc.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до Проекту рішення надси-
лати поштою на адресу: Національна комісія з цінних па-
перів та фондового ринку, управління методології корпо-
ративного управління та корпоративних фінансів, 
вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010 та на елек-
тронні адреси: dmytro.peresunko@nssmc.gov.ua, olexandr.
budionnyi@nssmc.gov.ua, irina.karelina@nssmc.gov.ua.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, 
становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення цього проекту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНформацІйНІ ПовІдомлеННя Та 
НовиНи НКцПфр

НКцПфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку, відповідно до пункту 3 розділу V 
Положення про порядок припинення пайового інвести-
ційного фонду, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листо-
пада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17 грудня 2013 року за №2128/24660 (зі 
змінами), та відповідно до наданих документів Приват-
ним акціонерним товариством «Компанія з управління 
активами «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» для виключення 
відомостей про Пайовий венчурний інвестиційний фонд 
«ФОРМАЦІЯ КАПІТАЛУ» недиверсифікованого виду за-

критого типу, реєстраційний код за Реєстром: 2331063, з 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвес-
тування у зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію 
регламенту Пайового венчурного інвестиційного 
фонду «формацІя КаПІТалУ» недиверсифіковано-
го виду закритого типу Приватного акціонерного то-
вариства «Компанія з управління активами  «НацІо-
НалЬНий реЗерв», зареєстрованого 21.05.2008 року. 
Анульовано свідоцтво про внесення відомостей про Па-
йовий венчурний інвестиційний фонд «ФОРМАЦІЯ КАПІ-
ТАЛУ» недиверсифікованого виду закритого типу, реє-
страційний код за Реєстром: 2331063, Приватного 
акціонерного товариства «Компанія з управління актива-
ми «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» до Єдиного державного 
реєстру інститутів спільного інвестування від 18.12.2012 
року № 1063 - 1, видане Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку – розпорядження № 0343-ІС 
від 07 листопада 2018 року. 

08.11.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПфр обов’язкове.

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
аКцІоНерНе ТовариСТво «КиївСЬКий 

НаУКово-доСлІдНий Та ПроеКТНо-
КоНСТрУКТорСЬКий ІНСТиТУТ 

«еНерГоПроеКТ»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 16392628
3. Місцезнаходження 01135 м. Київ пр-т Перемоги, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (044)236-09-32 (044)246-59-82
5. Електронна поштова адреса enprojct@kiep.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято на підставі отримання 
Товариством Листа від Поворозник Т.О. від 12.10.2018 року про складання 
своїх повноважень Члена Ревізійної комісії за особистим бажанням з 

29.10.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Листа 

Поворозник Т.О. від 12.10.2018 року про складання своїх повноважень 
Члена Ревізійної комісії за особистим бажанням з 29.10.2018 р..

Посадова особа Поворозник Тетяна Олегівна (паспорт: серія СМ номер 
821514 виданий 10.03.2006 р. Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській 
області), яка займала посаду Члена Ревізійної комісії, припинила повно-
важення з 29 жовтня 2018 року.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 9 місяців.
На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не об-

рано, оскільки згідно із пунктом 19 частини 2 статті 33 ЗУ «Про акціонерні 
товариства», обрання членів ревізійної комісії належить до виключної ком-
петенції загальних зборів.

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 Малахов Ю.В.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Українська аграрно - страхова компанiя»

2. Код за ЄДРПОУ: 22800936
3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, Ярославська, буд. 58
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-94-02, (044) 585-94-02
5. Електронна поштова адреса: olesia.ishchuk@uaic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://uaic.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Наглядовою Радою Товариства 07.11.2018 р. прийнято рішення призна-
чити на посаду аудитора служби внутрішнього аудиту Борковського Андрія 
Миколайовича з 07.11.2018 р. за сумісництвом (паспорт серії СР, №374125, 
виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 20.03.1998 
р.). Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 
07.11.2018 р. (Протокол №12 від 07.11.2018 р.). Строк, на який призначено: 
безстроково. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова 
особа протягом останніх п’яти років: провідний фахівець служби внутріш-
нього аудиту.

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   Іщук О.П.   08.11.2018

ПриваТНе аКцIоНерНе ТовариСТво  
«УКраїНСЬКа аГрарНо - СТраХова КомПаНIя»

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

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

1. Повне найменування емітента аКцIоНерНе 
ТовариСТво "БаНК 
КредиТ дНIПро"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

14352406

3. Місцезнаходження 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364-75-04 (056) 787-02-63
5. Електронна поштова адреса Ekaterina.Odinets@creditdnepr.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://creditdnepr.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
розміщення цінних паперів на суму, 
що перевищує 25 відсотків статутного 
капіталу

II. Текст повідомлення
Єдиний акцiонер АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ 

ДНIПРО» (далi - Банк) – БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД 
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED) 05.11.2018 року прийняв рiшення 
про збiльшення статутного капiталу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»:

Збiльшити статутний капiтал АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» на 
1 173 080 875 (один мiльярд сто сiмдесят три мiльйони вiсiмдесят тисяч 
вiсiмсот сiмдесят п’ять) гривень за рахунок додаткових внескiв шляхом 
приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi.

Провести приватне розмiщення додаткових простих iменних акцiй Банку 
в кiлькостi 1 173 080 875 (один мiльярд сто сiмдесят три мiльйони вiсiмдесят 
тисяч вiсiмсот сiмдесят п’ять) штук простих iменних акцiй номiнальною 
вартiстю 1,00 грн. (одна гривня) кожна виключно серед осiб, що є акцiонерами 
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» на дату прийняття рiшення про збiльшення ста-
тутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення акцiй Банку (на 
05.11.2018 р.) – єдиний акцiонер БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД 
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED). Iнших iнвесторiв не залучати.

У спiввiдношеннi до розмiру статутного капiталу АТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО», пропонується до розмiщення кiлькiсть акцiй, загальна 
номiнальна вартiсть яких складає 43,128% вiд iснуючої загальної 

номiнальної вартостi акцiй. 
Випуск привiлейованих акцiй не передбачено.
Кожною простою акцiєю Банку її власнику-акцiонеру надається однакова 

сукупнiсть прав, включаючи права на: участь в управлiннi Банком як 
акцiонерним товариством; отримання дивiдендiв; отримання iнформацiї про 
господарську дiяльнiсть Банку; переважне право на придбання додатково 
випущених Банком акцiй у випадку приватного розмiщення акцiй Банку; ви-
магати викупу Банком всiх або частини належних акцiонеру акцiй у випадках 
та порядку, що передбаченi законодавством України; вийти зi складу 
акцiонерiв Банку шляхом вiдчуження акцiй Банку; самостiйно розпоряджати-
ся акцiями, якi належать йому на правi власностi: продавати, передавати, 
дарувати, заповiдати, заставляти акцiї Банку; на отримання, в разi лiквiдацiї 
Банку, частини майна (або його вартостi), яке залишилося пiсля задоволен-
ня вимог iнших кредиторiв Банку, в розмiрi пропорцiйному вартостi належних 
кожному з акцiонерiв акцiй. Акцiонери-власники акцiй Банку можуть мати й 
iншi права, передбаченi законодавством України та Статутом Банку

Конвертацiї цiнних паперiв умовами приватного розмiщення не перед-
бачено.

Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими внесками. Грошовi 
внески в оплату вартостi акцiй нерезиденти України здiйснюють в iноземнiй 
вiльно конвертованiй валютi або в гривнях. 

Банк планує використати фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення 
акцiй наступним чином:

40% - покращення диверсифiкацiї пасивiв Банку та зменшення процент-
них витрат шляхом зменшення коштiв фiзичних осiб, 30% - розмiщення 
коштiв у кредити юридичним особам (переважно пiдприємствам агро сек-
тору та/або пiдприємствам реального сектору економiки) та або фiзичним 
особам, 30% - збiльшення доходних високолiквiдних активiв. Остаточнi 
пропорцiї та напрямки використання фiнансових ресурсiв будуть залежати 
вiд поточної кон’юнктури ринку та тактичних планiв Банку.

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 IЗБIНСЬКа Галина миколаївна
Член Правлiння - дирек-
тор з операцiйної роботи

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

05.11.2018
(дата)

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво 

«ярІвСЬКий ГраНКар’Єр»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 
05470710
3. Місцезнаходження 
34240 смт.Томашгород вулиці не має
4. Міжміський код, телефон та факс 
03635 26292 03635 26292
5. Електронна поштова адреса infoygk@ygk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://05470710.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішенням єдиного акціонера, що одноосібно володіє 100% акцій 
ПрАТ «ЯРІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР» та здійснює повноваження загальних 
зборів акціонерів відповідно до вимог статті 49 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» від 07.11.2018:

- 07.11.2018 обрано Тригуба Валерія Івановича Директором Товариства 
на новий термін та наділено (продовжено) його повноваженнями Директо-
ра, які передбачені Статутом Товариства, строком на 1 рік до 04.11.2019 

включно. Згідно поданої заяви згоди на розкриття паспортних даних осо-
бою не надано; не володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; інші посади, які 
обіймав протягом останніх 5 років:

- з 05.11.2016 по цей час – директор ПрАТ «ЯРІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР» 
(сумісництво);

- з 16.02.2016 року по цей час - керівник юридичного департаменту 
ТОВ «Турстрой - Україна»;

- з 02.03.2009 року по 15.02.2016 року - керівник юридичнрого департа-
менту ТОВ «Смарт-Нерудпром».

Відповідно до Статуту ПрАТ «ЯРІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР» п.7.78. Строк 
повноважень Директора починається з моменту його обрання Загальними 
зборами акціонерів, а саме оголошення результатів голосування по відпо-
відному питанню порядку денного зборів, якщо в рішенні Загальних зборів 
акціонерів не вказано інше. Директор обирається Загальними зборами 
строком не більше як на 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку 
його повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено 
рішення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директо-
ра продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповід-
ного рішення.

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

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

2.
Директор Тригуб В.І.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

ТовариСТво З оБмеЖеНоЮ вІдПовІдалЬ-
НІСТЮ «лд-ПерСПеКТива» (код ЄДРПОУ 35624120), емі-
тент облігацій, повідомляє, що згідно з проспектом емісії облігацій, 
зареєстрованим НКЦПФР 10 травня 2012 р. (реєстраційне свідоцтво 
№102 2/12) та змінами до нього, емітентом прийнято рішення про 
встановлення розміру відсоткової ставки за облігаціями серії А по сім-
десят дев’ятому – вісімдесят четвертому відсотковим періодам на рів-
ні 18% річних.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІ-

ПРОАЗОТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05761620
3. Місцезнаходження: 51909 м. Кам`янське , вул. С.Х. Горобця,1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 55-81-33, (0569) 53-93-66
5. Електронна поштова адреса: poida@azot.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
06.11.2018 р. Наглядовою радою АТ «ДНІПРОАЗОТ» (Протокол 

№ НС-06112018) прийнято рішення про надання згоди Товариству на здій-
снення значного правочину, а саме укладання договору з ПрАТ «Видобув-
на компанія «Укрнафтобуріння». Предмет правочину: Постачальник 

зобов'язується передати, а Споживач прийняти і оплатити природний газ. 
Ринкова вартість майна майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства - 457 217 362,05 грн Вартість активів 
за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік склала 
3 931523 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відстотках) - 11,63 %. Загальна кількість 
голосів членів наглядової ради - 3. Кількість голосів, що проголосували 
«за» прийняття рішення - 3, «проти» прийняття рішення - 0. Додаткові кри-
терії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені за-
конодавством, статутом АТ «ДНІПРОАЗОТ» не визначені. Адреса сторінки 
власного веб-сайту, на якій має бути розміщений публічним акціонерним 
товариством протокол засідання наглядової ради або загальних зборів ак-
ціонерів, де приймалося рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів, АТ «ДНІПРОАЗОТ» не наводиться, оскільки товариство є при-
ватним акціонерним товариством.

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  Сідоров С.Л.
07.11.2018

аКцІоНерНе ТовариСТво  
«дНІПроаЗоТ»

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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31071312
3. Місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, 

пр. Східний, буд. 2А
4. Міжміський код, телефон та факс: (06153)60808, (06153)60808
5. Електронна поштова адреса: ocb@zhatki.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

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

про надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину – 06.11.2018р. Найменування уповноваженого органу, що прийняв 
рішення – Наглядова рада відповідно до рішення загальних зборів акціоне-
рів від 17.04.2018. Предмет правочину: укладення змін до договору постав-

ки № П-638290/01/17 від 01.11.2017 року з ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» (код 
ЄДРПОУ 32036829) на поставку товарів щодо збільшення загальної суми 
договору до 100 млн. грн. Ринкова вартість майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена відповідно до законодавства – 100 (сто мільо-
нів) грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності 425365 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або по-
слуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 23,5%. Загальна кіль-
кість голосів - 4, кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня - 4, «проти» - 0. Додаткові критерії для віднесення правочину до значно-
го правочину не передбачені законодавством, статутом ПрАТ «Бердянські 
жниварки» не визначені. Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій має 
бути розміщений публічним акціонерним товариством протокол засідання 
наглядової ради або загальних зборів акціонерів, де приймалося рішення 
про надання згоди на вчинення значних правочинів, не наводиться, оскіль-
ки товариство є приватним акціонерним товариством.

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

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

2. Найменування посади: Голова правлiння Будянський о.в.
м.П. 07.11.2018

ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво  
«БердяНСЬКІ ЖНиварКи»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на 
власному веб-сайті (веб-сторінці).

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» 
Код за ЄдрПоУ: 31802573
місцезнаходження: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., міс-

то Нікополь, проспект Трубників, будинок 56 
міжміський код, телефон та факс: (0566) 63-01-05, 
(0566) 63-82-51
електронна поштова адреса: lberezina@centravis.com.ua 
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://enr.dp.ua/?page_
id=41 

вид інформації: зміна складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення

07.11.2018 року, на підставі виданих Головою правління наказів, у 
складі посадових осіб емітента відбулися наступні зміни:

1. Припинено повноваження: Іващенко Олена Вікторівна, паспорт 
АК № 714562 виданий 01.12.1999р. Нікопольським МВ УМВС України у 

Дніпропетровській області, виконуючий обов’язки та повноваження Го-
ловного бухгалтера ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», перебувала на посаді 
з 27.08.2018 року до 12.11.2018 року включно, частка, якою володіє в 
статутному капіталі емітента – 0%, розмір пакета акцій, яким володіє в 
статутному капіталі емітента – 0 грн., підставою припинення повнова-
жень є наказ № 491 від 07.11.2018 року, непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

2. Набуто повноважень: Свічкар Валентина Василівна, паспорт 
АЕ № 680492 виданий 01.07.1997р. Нікопольським РВ УМВС України в 
Дніпропетровській області, виконуючий обов’язки та повноваження Го-
ловного бухгалтера ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», набуто повноважень з 
12.11.2018 року на необмежений термін, протягом останніх п’яти років 
обіймала посади: бухгалтер з податкових операцій, бухгалтер; частка, 
якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, розмір пакета акцій, 
яким володіє в статутному капіталі емітента – 0 грн., підставою набут-
тя повноважень є наказ № 490 від 07.11.2018 року, непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Голова правління ясногор олена Юріївна.

ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво  
«еНерГореСУрСи»
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ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво 
«ЗвеНиГородСЬКий СиророБНий КомБІНаТ»,

(код ЄдрПоУ: 00447818)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства «Звенигородський сироробний комбі-
нат (надалі – «Товариство»), які скликані згідно рішення Наглядової ради 
Товариства від 25 жовтня 2018 року.

місцезнаходження товариства: 20202, Черкаська область, м. Звени-
городка, вул. Козачанська, буд. 35а

дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: 
«11» грудня 2018 року о 14 годині 00 хвилин, за адресою: 20202, Чер-
каська область, м. Звенигородка, вул. Козачанська, буд. 35 а, в при-
міщенні актового залу Товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «11» грудня 2018 
року з 13:00 до 13:50 години за місцем проведення зборів.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «05» грудня 2018 року.

ПроеКТ ПорядКУ деННоГо:
1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
4. Обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства, затверджен-

ня умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.

5. Схвалення значного правочину.
У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку 

акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. При реє-
страції для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або 
інший офіційний документ, що посвідчує особу; 

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить 
про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригі-
нал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у за-
гальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіре-
ність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згід-
но з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 

містити завдання щодо голосування. Акціонер має право видати довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм 
представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати або заміни-
ти свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право 
участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі акціо-
нера, який видав довіреність, замість свого представника.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезна-
ходженням товариства: 20202, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Коза-
чанська, буд. 35а, кімната 206 у робочі дні з 10-00 години до 16-00 години, а 
також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 13:00 год. до 13:45 год. 
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є 
член Наглядової ради Теліга Ігор Іванович, тел. 0(4740) 2-28-23. 

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу 
органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу 
кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного по-
винні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо канди-
датів у члени Наглядової ради товариства мають містити інформацію про те 
чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому ак-
цій, змісту пропозиції до питання , та/або проекту рішення, а також кількос-
ті, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу органів товариства. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
- www.zvenigora.com/ Телефон для довідок: 0(4740) 2-28-23.

Наглядова рада
ПраТ «Звенигородський сироробний комбінат»

«25» жовтня 2018 року

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІ-

ПРОАЗОТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05761620
3. Місцезнаходження: 51909 м. Кам`янське , вул. С.Х. Горобця,1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 55-81-33, (0569) 53-93-66
5. Електронна поштова адреса: poida@azot.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
07.11.2018 р. Наглядовою радою АТ «ДНІПРОАЗОТ» (Протокол 

№ НС-07112018) прийнято рішення про надання згоди Товариству на 
здійснення значного правочину, а саме укладання договорів з ТОВ 
«ТОРГОВИЙ ДІМ»АГРОІМПОРТ ЛТД». Предмет правочину: поставка 

карбаміду марки Б. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства - 900 000 000,00 грн. 
Вартість активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 
2017 рік склала 3 931 523 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (у відстотках) - 
22,89 %. Загальна кількість голосів членів наглядової ради - 3. Кількість 
голосів, що проголосували «за» прийняття рішення - 3, «проти» при-
йняття рішення - 0. Додаткові критерії для віднесення правочину до зна-
чного правочину не передбачені законодавством, статутом АТ «ДНІ-
ПРОАЗОТ» не визначені. Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій 
має бути розміщений публічним акціонерним товариством протокол за-
сідання наглядової ради або загальних зборів акціонерів, де приймало-
ся рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, АТ «ДНІ-
ПРОАЗОТ» не наводиться, оскільки товариство є приватним акціонерним 
товариством. 

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  Сідоров С.Л.
08.11.2018

аКцІоНерНе ТовариСТво  
«дНІПроаЗоТ»

ПриваТНе аКцIоНерНе ТовариСТво 
«УНIверСам №28 «виГУрIвЩиНа»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 
зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких 

стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета 
акцій). Ідентифікаційний код юридичної особи 01293234.

1. Місцезнаходження 02232, м. Київ, Закревського, б.61/2
2. Міжміський код, телефон та факс 044-530-27-07 530-27-07
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації www.vigur.kiev.ua
Текст повідомлення

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНIВЕРСАМ №28 
«ВИГУРIВЩИНА» повiдомляє про змiну пакету акцiй Iльяш Iнни 
Володимирiвни (мiсцезнаходження: вул. Бестужева, 63 , м. Київ), який 
зменшився до 19,5836 % СК, та вiдповiдно про змiну пакету голосуючих 
акцiй, який зменшився до 19,5836 % вiд СК Товариства. Загальна кiлькiсть 
ЦП в СК Товариства - 228 639 300шт., загальна номiнальна вартiсть ЦП – 
11431965грн. Повiдомлення отримано 07.11.2018 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Бе-

риславський машинобудівний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 00211004
3. Місцезнаходження : 74300 Херсонська область, м.Берислав, 

вул.  Введенська, 73
4. Міжміський код, телефон та факс: (05546)7-49-38; (05546)7-54-83
5. Електронна поштова адреса: bermashzavod@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.bmz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення 
Рішення про зміни в складі посадових осіб прийнято Наглядовою радою 

Приватного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний за-
вод» від 07.11.2018 року, Протокол № 14. 

Шутенко Юрій анатолійович, обраний на посаду члена правління То-
вариства. Строк, на який призначено особу: з 07.11.2018 року по 
05.04.2021 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
заступник Голови правління з виробництва ПрАТ «БМЗ». Володiє часткою 
в статутному капіталі емітента: 0 %. Володiє пакетом акцій емітента у роз-

мірі: 0,0 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
федоренко олександр Павлович, обраний на посаду члена правління 

Товариства. Строк, на який призначено особу: з 07.11.2018 року по 
05.04.2021 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
заступник Голови правління із загальних питань ПрАТ «БМЗ». Володiє част-
кою в статутному капіталі емітента: 0 %. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі: 0,0 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

Куліда алла олександрівна, обрана на посаду члена правління Това-
риства. Строк, на який призначено особу: з 07.11.2018 року по 05.04.2021 р. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник 
юридичного відділу ПрАТ «БМЗ». Володiє часткою в статутному капіталі 
емітента: 0 %. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0,0 грн. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

Призначені посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мають. Інформація про паспортні дані відсутня оскіль-
ки посадови особи не надали згоди на її розкриття.

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

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

Голова правління  Бабаков С.о.
07.11.2018 р.

ПриваТНе  
аКцІоНерНе ТовариСТво  

«фаБриКа мрІя»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Фабрика Мрія». 

2. Код за ЄДРПОУ 13550386. 
3.Місцезнаходження 12415 Житомирська обл., Житомирський район, 

с. Iванiвка вул. Островського, буд.171-А. 
4.Міжміський код, телефон та факс 0412 496060, 0412 496060. 
5.Електронна поштова адреса mriya@emzvit.com.ua. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.mriya.zt.ua. 
7.Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину – 08 листопада 2018 року. Найменування уповноваженого 
органу, що його прийняв, - позачергові загальні збори акціонерів. Пред-
мет правочину – виступ Приватним акціонерним товариством «Фабрика 
Мрія» майновим поручителем перед ПАТ «КРЕДОБАНК» (чи іншому 
банку) за зобов’язаннями МПП «Олена (код ЄДРПОУ 20411774) за Гене-
ральним договором про здійснення кредитування в розмірі 1000000,00 
(один мільйон) гривень 00 копійок терміном його дії на 5 років на умовах 
визначених банком, та надання Приватним акціонерним товариством 
«Фабрика Мрія» в заставу/іпотеку виробничого будинку літ. «Д» площею 
506,5 кв.м, що належить Емітенту та знаходиться за адресою Житомир-
ська обл., Житомирський р-н, с. Іванівка, вул. Островського, буд. 171а.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства - 1000000,00 (один мільйон) гри-
вень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності  – 1264,2 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна 
або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності – 79,1014 %. Загальна 
кількість голосуючих акцій – 190003 штук, кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах - 190003 штук, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення значних правочинів - 190003 штук, «проти» 
прийняття рішення голосів не зареєстровано (0 голосів). Додаткові 
критерії для віднесення правочину до значного правочину, не перед-
бачені законодавством, статутом акціонерного товариства не перед-
бачені.

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

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

2. Директор Романюк Юрій Андрійович 08 листопада 2018 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента ПриваТНе аКцІоНерНе 
ТовариСТво «фаБриКа мрІя». 2. Код за ЄДРПОУ 13550386. 
3.Місцезнаходження 12415 Житомирська обл., Житомирський район, 
с. Iванiвка вул. Островського, буд.171-А. 4.Міжміський код, телефон та факс 
0412 496060, 0412 496060. 5.Електронна поштова адреса mriya@emzvit.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації www.mriya.zt.ua. 7.Вид особливої інформації 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення
№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів 
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за да-
ними останньої 
річної фінансо-

вої звітності 
(тис. грн)

Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочи-
нів до вартості активів емі-
тента за даними останньої 
річної фінансової звітності 

(у відсотках)
1 08.11.2018 15000 1264,2 1186,5211

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонер-
ного товариства «Фабрика Мрія». Дата прийняття загальними зборами товари-
ства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – 
08 листопада 2018 року. 

Характер правочинів – правочини щодо виступу Приватним акціонерним 
товариством «Фабрика Мрія» майновим поручителем перед фінансовими (в т.ч. 
банківськими) установами за зобов’язаннями інших юридичних осіб; правочини 
щодо передачі в заставу майна Приватного акціонерного товариства «Фабрика 
Мрія»; правочини щодо купівлі-продажу нерухомого майна Приватного акціо-
нерного товариства «Фабрика Мрія», розташованого за адресою: Житомирська 
область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а.

Гранична сукупна вартість правочинів (договору або договорів) не більше 
ніж 15 млн. грн. (п’ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.). Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2017 р.) – 
1264,2 тис. грн. 

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності 1186,5211 %. Загаль-
на кількість голосуючих акцій станом на дату прийняття загальними зборами 
акціонерів емітента рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів складає 190003 штук голосуючих акцій. Кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів, які відбулися 
08.11.2018 р., складає 190003 штук голосуючих акцій. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення – 190003 шт., або 100 % 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акціоне-
рів та є власниками голосуючих акцiй. «ПРОТИ» прийняття даного рiшення 
голосiв не зареєстровано. Голосів, що «утримались» від прийняття даного 
рiшення, не зареєстровано.

ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. 2. Директор Романюк Юрій Андрійович 08 листопада 
2018 року.

ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво  
«БериСлавСЬКий маШиНоБУдІвНий Завод»
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Приватне акціонерне товариство  
«Клесівська пересувна механізована колона-177» 

(Код за ЄдрПоУ 01037376) 
місцезнаходження: 34550, Україна, рівненська обл., Сарненський р-н, 

смт. Клесів, вул Чайковського, буд. 32 
повідомляє, що ліквідатором Товариства прийнято рішення про проведен-
ня позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збо-
ри»), які відбудуться «26» листопада 2018 року за адресою: рівнен-
ська обл., Сарненський р-н, смт. Клесів, вул Чайковського, буд. 32, 
адміністративне приміщення Товариства, кабінет ліквідатора. Поча-
ток зборів о 10-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних пред-
ставників проводитиметься з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. за вищевказаною 
адресою в день проведення Загальних зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах – «20» листопада 2018 року (станом на 24-00). 

Проект порядку денного  
та проекти рішень.

1. Обрання лічильної комісії. Обрати лічильну комісію у складі: Гаври-
люк В.І., Пехотін Ю.В. Встановити термін дії повноважень даної лічиль-
ної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних Зборів.

2. Обрання голови та секретаря зборів. Обрати Головою зборів Пехоті-
на А,В., а секретарем зборів Пехотіна В.Ф.

3. Заслуховування звіту ліквідатора про виконану роботу в ході прове-
дення дій по припиненню ПрАТ «Клесівська ПМК-177» шляхом його лікві-
дації. Звіт ліквідатора про виконану роботу в ході проведення дій по при-
пиненню ПрАТ «Клесівська ПМК-177» шляхом його ліквідації 
затвердити.

4. Розгляд проміжного ліквідаційного балансу ПрАТ «Клесівська ПМК-
177» та прийняття рішення за результатами його розгляду. Проміжний лік-
відаційний баланс ПрАТ «Клесівська ПМК-177» затвердити.

5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ліквідатора про 
виконану роботу в ході проведення дій по припиненню ПрАТ «Клесівська 
ПМК-177» шляхом його ліквідації.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних збо-
рів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціоне-
рам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 

рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні 
ПрАТ «Клесівська ПМК-177» за адресою: Рівненська обл., Сарненський 
р-н, смт. Клесів, вул Чайковського, буд. 32, кабінет ліквідатора Товари-
ства щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня 
перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних збо-
рів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена 
особа Товариства ліквідатор Товариства Пехотін В.Ф. (тел.: 
097 9413650). З питань порядку денного та організаційних питань про-
ведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої 
особи. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті 
www.klesiv-pmk.in-ten.com

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акці-
онерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного 
законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загаль-
них зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національ-
ною 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 акціонерного товариства може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних 
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм пред-
ставникам.

ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво  
«КлеСІвСЬКа ПереСУвНа меХаНІЗоваНа КолоНа-177»

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 ТОВАРИ-
СТВО «БЕЛЬ ШОСТКА СЕРВIС»

2. Код за ЄДРПОУ: 30742718
3. Місцезнаходження: 41100 Сумська обл., м.Шостка, вул.Родини 

Кривоносiв, 27А
4. Міжміський код, телефон та факс: 05449 42-837, 05449 42-849
5. Електронна поштова адреса: tmoroko@groupe-bel.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.bel-service.com/10-
finansovo-zvitni-dokumenti/17-2018-rik 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
08.11.2018р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕЛЬ ШОСТ-

КА СЕРВIС» отримало повідомлення про заміну члена наглядової 
ради-представника акціонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА» та відкликання Етьєна Лєкомта 
(паспорт 14DP85241 виданий 30.12.2014р. Префектурою поліції м.Па-
рижа) з посади голови наглядової ради. Підстава рішення: абзац 2 час-
тини 6 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та повідо-
млення про заміну представника акціонера в наглядовій раді від 
07.11.2018р. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в 
статутному капіталі емітента: 0,00%. Перебував на посаді - з 
25.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного роз-
криття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА», Ідентифікаційний код юридичної 

особи: 00447103, місцезнаходження: 41100 Сумська обл., м.Шостка, 
вул.Родини Кривоносiв, 27А, володіє 3209118 штуками простих іменних 
акцій ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕЛЬ ШОСТКА 
СЕРВIС».

08.11.2018р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕЛЬ ШОСТКА 
СЕРВIС» отримало повідомлення про заміну члена наглядової ради-
представника акціонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА» та призначення Бояна Нейчева (паспорт 
11АL33763 виданий 14.03.2011р. Посольством Франції у Відні) на посаду 
голови наглядової ради. Підстава рішення: абзац 2 частини 6 статті 53 За-
кону України «Про акціонерні товариства» та повідомлення про заміну 
представника акціонера в наглядовій раді від 07.11.2018р. Строк, на який 
обрано: до переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п»яти років: керуючий директор, віце-президент. Посадова особа не є: 
незалежним директором, акцiонером товариства, представником групи 
акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА» (Ідентифіка-
ційний код юридичної особи: 00447103, місцезнаходження: 41100 Сумська 
обл., м.Шостка, вул.Родини Кривоносiв, 27А). Розмір пакета акцій емітента, 
які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисли-
ві 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: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА», Ідентифікацій-
ний код юридичної особи:

00447103, місцезнаходження: 41100 Сумська обл., м.Шостка, вул.Роди-
ни Кривоносiв, 27А, володіє 3209118 штуками простих іменних акцій ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕЛЬ ШОСТКА СЕРВIС».

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  П`єр Ніколя Берніго
08.11.2018

ПриваТНе аКцIоНерНе ТовариСТво  
«БелЬ ШоСТКа СервIС»
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ШаНовНІ аКцІоНери!
ПриваТНоГо аКцІоНерНоГо ТовариСТва

«НерУХомІСТЬ СТолицІ»
(код за ЄдрПоУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,

вул. митрополита василя липківського, буд.45)
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕ-

РУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (далі – Товариство) повідомляє про скликання по-
зачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збо-
ри).

Дата проведення Загальних зборів: 26 листопада 2018 року 
Час відкриття (проведення) Загальних зборів: 15 годин 00 хвилин 
Місце реєстрації учасників та проведення Загальних зборів в: 03035, 

м. Київ, вул. митрополита василя липківського, буд.45, оф.201 
Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі 

в Загальних зборів: 14 годин 15 хвилин
Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 

участі в Загальних зборів: 14 годин 45 хвилин
Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», 

які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 
24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 
24 годину 20 листопада 2018 року).

ПерелІК ПиТаНЬ раЗом З ПроеКТом рІШеНЬ  
Щодо КоЖНоГо З ПиТаНЬ

вКлЮЧеНиХ до ПорядКУ деННоГо
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів То-

вариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення:
1.Обрати Лічильну комісію Зборів 
Голова комісії – Петроченко Є.Л.;
Член комісії - Коробченко В.О.;
Член комісії – Полетуха О.В.
2.Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиня-

ються після оголошення на позачергових Загальних зборах підсумків 
голосування та підписання ними протоколу.

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 
Товариства.

Проект рішення:
Затвердити наступний регламент Загальних зборів: 
- для доповідей надавати до 10 хвилин; 
- для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин; 
- через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.
3. Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.
Проект рішення:
Схвалити вчинені Товариством значні правочини, а саме:
Схвалити укладання Товариством Іпотечного договору з ПАТ АБ 

«ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ: 20953647) від 14.09.2018р., який посвід-
чено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального окру-
гу за реєстровим №1244, для забезпечення виконання зобов’язань 
ТОВ «АВГУСТ ПРОМ» за Кредитним договором № BL2018-00099 від 
18.01.2018 р., укладеним з ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», ТОВ «АВГУСТ 
ПРОМ» (код ЄДРПОУ: 39176765), ТОВ «ФІРМА «ФІДЕЯ» » (код 
ЄДРПОУ: 41223117), ТОВ «ОПТІМУС КОНЕКШН» » (код ЄДРПОУ: 
40930702) за Генеральним договором про надання документарних 
зобов’язань №60/17 від 27.12.2017р., укладеним з ПАТ АБ «ПІВДЕН-
НИЙ» та передати ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» належне ПрАТ «НЕРУХО-
МІСТЬ СТОЛИЦІ» нерухоме майно - нежилі приміщення під розміщення 
адміністративно-офісного центру (в літ.А), загальною площею 
13 987 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Липківського 
Василя Митрополита, б.45, оцінною вартістю на дату укладання до-
говору 210702594,50(двісті десять мільйонів сімсот дві тисячі 
п’ятсот дев’яносто чотири гривні 50 копійок)грн.

4. Про підтвердження повноважень посадових осіб.
Проект рішення:
Підтвердити повноваження Трифонової Наталії Володимирівни, 

яка діє на підставі довіреності, посвідченої Касандрович Т.О., приват-
ним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 12.09.2018 
року за реєстровим №1130, від імені Горяєва Андрія Анатолійовича, 
який в сою чергу діє від імені ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» на під-
ставі довіреності, посвідченої Касандрович Т.О., приватним нотаріу-
сом Київського міського нотаріального округу 29 листопада 2017 року 
щодо укладання та підписання Іпотечного договору з ПАТ АБ «ПІВ-
ДЕННИЙ» від 14.09.2018р., який посвідчено приватним нотаріусом 
Одеського міського нотаріального округу за реєстровим №124.

5. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення:
1. Надати згоду на укладання Товариством договору іпотеки не-

жилих приміщень під розміщення адміністративно-офісного центру 

(в літ.А), загальною площею 13 987 кв.м., що розташовані за адре-
сою: м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, б.45 в забезпе-
чення виконання зобов’язань ТОВ «ФІРМА «ФІДЕЯ» (код ЄДРПОУ: 
41223117) за Кредитним договором, що буде укладений між ТОВ «ФІР-
МА «ФІДЕЯ» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ: 20953647) з ме-
тою отримання кредитних коштів у вигляді кредитної лінії у розмірі 
не більше 10 000 000,00 (Десять мільйонів) Доларів США, під про-
центну ставку не більше 11% річних, терміном повернення кредитної 
лінії не пізніше 31 січня 2019 року. 

2.Уповноважити Генерального директора Товариства або уповно-
важену особу за довіреністю:

- укласти Договір іпотеки на умовах зазначених в цьому протоколі 
з визначенням інших умов вказаного договору на власний розсуд; під-
писати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаного 
договору;

- вносити зміни в Договір іпотеки в майбутньому шляхом підпи-
сання додаткових угод до Договору іпотеки у випадку збільшення/
зменшення суми, відсоткової ставки за Кредитним договором, подо-
вження/скорочення строку за Кредитним договором, тощо з правом 
визначати інші умови Договору іпотеки на власний розсуд.

6. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності (аудитора) 
для надання Товариству послуг з обов’язкового аудиту фінансової 
звітності.

Проект рішення:
Призначити для проведення обов’язкового аудиту фінансової звіт-

ності Товариства аудиторську компанію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА»( Код 
ЄДРПОУ: 25409247; Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають 
аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України:

№ 1921, 26 січня 2001 р., рішення АПУ від 26 січня 2001 р. № 98, 
рішенням АПУ від 24.09.2015 р. термін чинності Свідоцтва продовжено 
до 24 вересня 2020 р. ). 

7. Про затвердження умов договору з суб’єктом аудиторської діяль-
ності (аудитором). Надання повноважень Генеральному директору То-
вариства на підписання договору з суб’єктом аудиторської діяльності 
(аудитором).

Проект рішення:
Затвердити умови договору з надання послуг з аудиту фінансової 

звітності. Уповноважити Генерального директора Товариства під-
писати відповідний договір з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА».

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства та ін-
формація, передбачена ч.4. ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства» роз-
мішена в мережі Інтернет за адресою: http://www.therealestateofcapital.
com.ua

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, в 
строк до дати проведення Загальних зборів акціонерам надані права 
відповідно до ст.36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 03035, 
Україна, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, 
оф.201. кожного вівторка з 10.00 до 12.00, кожної п’ятниці з 14.00. до 
16.00., а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх прове-
дення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами Член Наглядової ради Савкін І.В.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах своєму представникові (або кільком пред-
ставникам) та має право у будь який час відкликати чи замінити свого 
представника на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного За-
гальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування 
представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних збо-
рах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загаль-
них зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах від імені юридичної особи видається ії органом. 

Для участі в Загальних зборах акціонеру (його представнику) необ-
хідно мати при собі документи, які ідентифікують особу акціонера (його 
представника), а представникам акціонерів додатково мати документи 
(довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і 

ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво  
«НерУХомІСТЬ СТолицІ»
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засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України. 
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-

млення про проведення Загальних зборів, а саме на 05.11.2018р., за-
гальна кількість акцій становить 103037100 штук простих іменних акцій, 
загальна кількість голосуючих акцій – 100542635 штук простих іменних 
акцій.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» 
власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про об-
слуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на 

участь в органах емітента але його акції не враховуються при визна-
ченні кворуму і голосуванні.

Примітка:Згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні това-
риства» про проведення позачергових Загальних зборів акціонери То-
вариства повідомляються не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх прове-
дення.

Телефон для довідок: (044) 585-41-97. 

Генеральний директор Князєв.І.Є.

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

Акцiонерне товариство " Херсонська 
теплоелектроцентраль"

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00131771

3. Місцезнаходження 73000, Херсон, Бериславське шосе, 1
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(05520 35-24-56 (0552)35-24-42

5. Електронна поштова 
адреса

data@tec.kherson.ua

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

tec.ks.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшення про обрання прийнято Наглядовою радою АТ «Херсонська те-

плоелектроцентраль», як прийняла рiшення про змiну складу посадових 
осiб 02.11.2018 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi Протоко-
лу № 11/2018 засiдання Наглядової ради АТ «Херсонська ТЕЦ». Протокол 
№ 11/2018 засiдання Наглядової ради АТ «Херсонська ТЕЦ» отримано та 
зареестровано на АТ «Херсонська ТЕЦ» 06.11.2018 р. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, на який обрано особу: вiдомостi вiдсутнi. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх 5 рокiв: iнформацiя вiдсутня. Паспортнi данi 
вiдсутнi, згода на оприлюднення паспортних даних вiдсутнi.

Рiшення про обрання прийнято Наглядовою радою АТ «Херсонська те-
плоелектроцентраль», як прийняла рiшення про змiну складу посадових 
осiб 02.11.2018 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi Протоко-
лу № 11/2018 засiдання Наглядової ради АТ «Херсонська ТЕЦ». Протокол 
№ 11/2018 засiдання Наглядової ради АТ «Херсонська ТЕЦ» отримано та 
зареестровано на АТ «Херсонська ТЕЦ» 06.11.2018 р. Балабанов Юрiй 
Олександрович (паспорт: серiя МО номер 509621 виданий 14.05.1998 р. 
Голопристанським РВ УМВС України в Херсонськiй областi) обрано на по-
саду Директор iз правових питань та безпеки. Надано згоду на оприлюд-
нення паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 
вiдомостi вiдсутнi. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: з 14.10.2013 р. - Начальник юридичної служби спецiалiзованного 

морського порту «Октябрик», з 26.01.2018 р. - Директор ТОВ «НIКАБIВ», з 
23.10.2018 р. - помiчник генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ», з 
31.10.2018 р. - Директор з правових питань АТ «Херсонська ТЕЦ». Розмiр 
пакета акцiй емiтента якi належать цiй особi: 0 акцiй.

Рiшення про обрання прийнято Наглядовою радою АТ «Херсонська те-
плоелектроцентраль», як прийняла рiшення про змiну складу посадових 
осiб 02.11.2018 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi Протоко-
лу № 11/2018 засiдання Наглядової ради АТ «Херсонська ТЕЦ». Протокол 
№ 11/2018 засiдання Наглядової ради АТ «Херсонська ТЕЦ» отримано та 
зареестровано на АТ «Херсонська ТЕЦ» 06.11.2018 р. Вязємская Олеся 
Володимирiвна (паспорт: серiя МР номер 464147 виданий 26.05.2015 р. 
Днiпровським РВ у мiстi Херсонi УДМС України в Херсонськiй областi) об-
рано на посаду Директор iз комерцiйних питань. Надано згоду на оприлюд-
нення паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 
вiдомостi вiдсутнi. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: з 02.12.2015 р. - оператор електронно обчислювальних машин 
ПАТ «Херсонська ТЕЦ», з 04.01.2016 р. - секретар керiвника ПАТ «Херсон-
ська ТЕЦ», з 07.11.2018 р. - Директор iз комерцiйних питань. Розмiр пакета 
акцiй емiтента якi належать цiй особi: 0 акцiй.

Рiшення про обрання прийнято Наглядовою радою АТ «Херсонська те-
плоелектроцентраль», як прийняла рiшення про змiну складу посадових 
осiб 02.11.2018 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi Протоколу 
№ 11/2018 засiдання Наглядової ради АТ «Херсонська ТЕЦ». Протокол 
№ 11/2018 засiдання Наглядової ради АТ «Херсонська ТЕЦ» отримано та 
зареестровано на АТ «Херсонська ТЕЦ» 06.11.2018 р. Попцева Тетяна 
Анатолiївна (паспорт: серiя МО номер 204401 виданий 21.08.1996 р. 
Днiпровським РВ ХМУ УМВД України в Херсонськiй областi) обрано на по-
саду заступник Директора технiчного. Надано згоду на оприлюднення пас-
портних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,002572%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 765 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 
вiдомостi вiдсутнi. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: з 01.06.2012 р. - заступник Головного iнженера - начальник виробничо-
технiчного вiддiлу ПАТ «Херсонська ТЕЦ», з 17.01.2017 р. - заступник Ди-
ректора технiчного - начальник виробничо-технiчного вiддiлу ПАТ «Херсон-
ська ТЕЦ». Розмiр пакета акцiй емiтента якi належать цiй особi: 3060 акцiй.

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 Судак Вiктор Iванович
Т.в.о. Генерального 
директора (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

07.11.2018
(дата)

аКцIоНерНе ТовариСТво «ХерСоНСЬКа ТеПлоелеКТроцеНТралЬ»

Приватне акціонерне товариство «Мукачiвська фабрика «Реммеблi» 
код за ЄДРПОУ 05480424, місцезнаходження: 89600, Закарпатська 
область, м.Мукачево, вул. Крилова,70, повідомляє про проведення (за 
ініціативи Ліквідаційної комісії) позачергових загальних зборів які 
відбудуться 14 грудня 2018 року об 10 годині за адресою: м. мукачево, 
вул. Крилова, 70 в кабінеті голови ліквідаційної комісії б/н. Реєстрація 
акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться з 
09:00год. до 09.45 год. за адресою: м. Мукачево, вул. Крилова, 70. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових 
загальних зборах: 10 грудня2018 року.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів документ, що посвідчує особу 
та довіреність оформлену відповідно до вимог чинного законодавства в 
Україні. З матеріалами порядку денного акціонери та їх представники ма-
ють можливість ознайомитись у робочідні з 09.00 до 13.00 год., за адресою: 
м. Мукачево, вул. Крилова, 70 в приймальні товариства. Адреса веб-сайту, 

на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до порядку денного: remmebli.emitents.net.ua.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми порядку денного –голова Ліквідаційної комісії Левенець Б.Й. Довідки за 
телефоном 0509705656.

Порядок денний
1.Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень. 
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 
3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних 

зборів .
4. Затвердження звіту Ліквідаційної комісії.
5.Затвердження ліквідаційного балансу ПрАТ»Мукачiвська фабрика 

«Реммеблi».
Голова ліквідаційної комісії левенець Б.й.

ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво  
«мУКаЧIвСЬКа фаБриКа «реммеБлI»
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ПУБлIЧНе  
аКцIоНерНе ТовариСТво  

«СУмСЬКе маШиНоБУдIвНе НаУКово-
вироБНиЧе оБ’ЄдНаННя»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання».

2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс:(0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: info@snpo.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину 
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента 
за 

даними 
останньої 

річної 
фінансо-

вої 
звітності 
(тис. грн)

Співвідно-
шення 

ринкової 
вартості 

майна або 
послуг, 
що є 

предметом 
правочину, 
до вартості 

активів 
емітента за 

даними 
останньої 

річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках)

Адреса 
сторінки 
власного 

веб-сайту, на 
якій розміще-
ний протокол 

загальних 
зборів 

акціонерів/
засідання 
наглядової 

ради, на яких/
якому 

прийняте 
рішення

1 05.11.2018 997 946, 65554 6 619852 15,075 http://snpo.ua
Зміст інформації:
05.11.2018р., протокол 05/11-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сум-
ське НВО» (далі - Товариство) було прийнято рішення про укладен-
ня між Товариством та Контрагентом Договору підряду з реконструк-
ції компресорного цеху №4 дотискувальної компресорної станції. 
Загальна вартість Договору не перевищує 997 946 655,54 грн.з 
ПДВ. 
Згідно з п.11.11.8 Статуту Товариства Генеральний директор попе-
редньо погоджує із Наглядовою радою укладення Товариством пра-
вочинів чи вчинення операцій, визначених розділом 13 Статуту.Згід-
но з п.13.1 Статуту Товариства: «Значним правочином Товариства є: 
будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість майна, 
робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вісімде-
сят мільйонів) гривень». Згідно з п.13.2 Статуту Товариства: «Рішен-
ня про вчинення значного правочину, визначеного у пункті 13.1 цього 
Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його пред-
метом не перевищує 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості активів 
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, при-
ймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою ра-
дою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинен-
ня такого правочину може виноситься на розгляд Загальних 
зборів».
Загальна кiлькiсть голосiв вНаглядовiй радi – 5 голосів,кiлькiсть 
голосiв, що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi 
вищезазначеного рiшення – 5 голосів, кiлькiсть голосiв, що проголо-
сували «за» прийняття рiшення – 5 голосів, кiлькiсть голосiв, що про-
голосували «проти» прийняття рiшення – 0, кiлькiсть голосiв, що 
«утрималися»– 0.

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

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

Генеральний директор цимбал о.Ю.  06.11.2018р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТОМА" 

(код ЄДРПОУ 00481318, місцезнаходження: м.Харків, м. Харків, вул. Нь-
ютона, буд. 3)  повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів
акціонерів 11  грудня 2018 р.,  початок зборів  об 11 годині 00 хв.

Місце проведення загальних зборів акціонерів:  м. Харків, вул. Ньютона,
буд. 3, 3 поверх, актова зала.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 10.00, за-
кінчення реєстрації: 10.55 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 05.12.2018 року (станом на 24 годину).

Перелік питань та проекти рішень включених 
до проекту порядку денного:

1. Обрання  членів лічильної комісії Товариства. Припинення їх повно-
важень.

2. Прийняття рішень  з питань порядку проведення  Загальних зборів. 
3. Про внесення змін та доповнень до Статуту  ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТОМА" шляхом викладення  його у новій ре-
дакції.

4. Про скасування та затвердження внутрішніх положень Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а
також інша інформація згідно ст. 35 Закону "Про акціонерні товариства":
www.stoma.kharkov.ua.

Для отримання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними з
порядком денним Загальних зборів, акціонер або його представник пови-
нен подати письмовий запит на ім'я  Генерального директора  не пізніше
ніж за два  робочі дні до дати ознайомлення. Запит має містити: най-
менування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера;  документи, які ці-
кавлять акціонера; виписка зі свого рахунку у цінних паперах; бажана да-
та та час ознайомлення. Ознайомлення з документами здійснюється за
місцезнаходженням Товариства,  3 поверх, юридичний відділ з 14-00 год.
до 16-00 год., а у день проведення Загальних зборів - за вказаним вище
місцем їх проведення. Відповідальна особа - Древаль І.В. Контакти: Ру-
бан Тетяна Олександрівна, тел.739-22-33.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону
"Про акціонерні товариства": 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може пе-
ревищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства.
Пропозиції повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Про-
позиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пода-
ється в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вно-
сить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції
до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів, які сукупно є
власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'яз-
ковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни
до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. То-
вариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами пи-
тань або проектів рішень.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена
особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може
посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її
установчими документами. Представник акціонера голосує на загальних
зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим
акціонером. Акціонер має право видати довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно
або на певний строк. 

Учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати при собі доку-
менти, що посвідчують особу (паспорт), дані якого внесено до переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.  Представникам
акціонерів необхідно мати довіреність.     

Загальна кількість простих акцій Товариства складає 833 333 шт., за-
гальна кількість простих голосуючих акцій Товариства станом на
26.10.2018 р. - дату складення переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення Загальних зборів Товариства складає 805 921 шт.

Генеральний директор  I.В.Древаль
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство "КIНТО"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

16461855

3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Петра 
Сагайдачного, 25-Б

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 246 73 50 (044) 235 58 75
5. Електронна поштова адреса kinto@kinto.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.kinto.com

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 

05.11.2018р. (Протокол вiд 05.11.2018 р.) (надалi - Товариство) було при-
йнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, до-
строково припинено повноваження Президента Товариства Оксанiча 
Сергiя Михайловича у зв'язку з переобранням, згоди на розкриття пас-
портних даних Товариство не отримало, частка у статутному капiталi 
емiтента - 41,534072%, пiдстава такого рiшення - рiшення Наглядової 
ради Товариства вiд 05.11.2018р. Протокол вiд 05.11.2018р., строк пере-
бування на посадi Президента Товариства з 11.06.2018р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 
05.11.2018р. (Протокол вiд 05.11.2018р.) (надалi - Товариство) було при-
йнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, об-
рано на посаду Голови правлiння-Президента Товариства Оксанiча 
Сергiя Михайловича строком на 5 (п'ять) рокiв, згоди на розкриття пас-
портних даних Товариство не отримало,частка у статутному капiталi 
емiтента - 41,534072%, пiдстава такого рiшення - рiшення Наглядової 
ради Товариства вiд 05.11.2018р. Протокол вiд 05.11.2018р. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - пере-
бування на посадi 

Голови правлiння-Президента ПрАТ «КIНТО». Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 
05.11.2018р. (Протокол вiд 05.11.2018 р.) (надалi - Товариство) було 
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, 
достроково припинено повноваження Члена правлiння - Виконавчого 
директора Товариства Веремiєнка Сергiя Миколайовича, у зв'язку з пе-
реобранням, згоди на розкриття паспортних даних Товариство не отри-
мало, частка у статутному капiталi емiтента - 0,202520%, пiдстава тако-
го рiшення - рiшення Наглядової ради Товариства вiд 05.11.2018р. 
Протокол вiд 05.11.2018р., строк перебування на посадi Члена правлiння 
- Виконавчого директора Товариства з 11.06.2018р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 
05.11.2018р. (Протокол вiд 05.11.2018р.) (надалi - Товариство) було при-
йнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, 
обрано на посаду Члена правлiння - Виконавчого директора Товариства 
Веремiєнка Сергiя Миколайовича строком на 5 (п'ять) рокiв, згоди на 
розкриття паспортних даних Товариство не отримало, частка у статут-
ному капiталi емiтента - 0,202520%, пiдстава такого рiшення -рiшення 
Наглядової ради Товариства вiд 05.11.2018р. Протокол вiд 05.11.2018р. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - перебу-
вання на посадi Члена правлiння - Виконавчого директора 
ПрРАТ «КIНТО».Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 
05.11.2018р. (Протокол вiд 05.11.2018 р.) (надалi - Товариство) було 
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а 
саме, достроково припинено повноваження Члена правлiння - Заступ-
ника Виконавчого директора Товариства Москаленко Свiтлани Мико-
лаївни, у зв'язку з переобранням, згоди на розкриття паспортних да-
них  Товариство не отримало, частка у статутному капiталi 
емiтента  - 0,027002%, пiдстава такого рiшення - рiшення Наглядової 
ради Товариства вiд 05.11.2018р. Протокол вiд 05.11.2018р., строк пе-

ребування на посадi Члена правлiння - Заступника Виконавчого ди-
ректора з 11.06.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 
05.11.2018р. (Протокол вiд 05.11.2018р.) (надалi - Товариство) було при-
йнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, об-
рано на посаду Члена правлiння - Заступника Виконавчого директора 
Товариства Москаленко Свiтлану Миколаївну строком на 5 (п'ять) рокiв, 
згоди на розкриття паспортних даних Товариство не отримало, частка у 
статутному капiталi емiтента - 0,027002%, пiдстава такого рiшення 
-рiшення Наглядової ради Товариства вiд 05.11.2018р. Протокол вiд 
05.11.2018р. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти 
рокiв - перебування на посадi Члена правлiння - Заступника Виконавчого 
директора ПрАТ «КIНТО». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 
05.11.2018р. (Протокол вiд 05.11.2018 р.) (надалi - Товариство) було при-
йнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, до-
строково припинено повноваження Члена правлiння Товариства – 
Фiнансового директора Радзiєвської Надiї Вiкторiвни, у зв'язку з 
переобранням, згоди на розкриття паспортних даних Товариство не отри-
мало, частка у статутному капiталi емiтента - 2,887830%, пiдстава такого 
рiшення - рiшення Наглядової ради Товариства вiд 05.11.2018р. Прото-
кол вiд 05.11.2018р., строк перебування на посадi Члена правлiння з 
11.06.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 
05.11.2018р. (Протокол вiд 05.11.2018р.) (надалi - Товариство) було при-
йнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, об-
рано на посаду Члена правлiння Товариства – Фiнансового директора 
Радзiєвську Надiю Вiкторiвну строком на 5 (п'ять) рокiв, згоди на розкрит-
тя паспортних даних Товариство не отримало, частка у статутному 
капiталi емiтента - 2,887830%, пiдстава такого рiшення - рiшення Нагля-
дової ради Товариства вiд 05.11.2018р. Протокол вiд 05.11.2018р. Iншi 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - перебування 
на посадi Члена правлiння ПрАТ «КIНТО».Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 
05.11.2018р. (Протокол вiд 05.11.2018 р.) (надалi - Товариство) було 
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, 
достроково припинено повноваження Члена правлiння Товариства – 
Директора юридичного департаменту Кологойди Олександри 
В'ячеславiвни, у зв'язку з переобранням, згоди на розкриття паспортних 
даних Товариство не отримало, часткою у статутному капiталi емiтента 
не володiє, пiдстава такого рiшення - рiшення Наглядової ради Товари-
ства вiд 05.11.2018р. Протокол вiд 05.11.2018р., строк перебування на 
посадi Члена правлiння - Директора юридичного департамента з 
11.06.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 
05.11.2018р. (Протокол вiд 05.11.2018р.) (надалi - Товариство) було при-
йнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, 
обрано на посаду Члена правлiння Товариства - Директора юридичного 
департаменту Кологойду Олександру В'ячеславiвну строком на 5 (п'ять) 
рокiв, згоди на розкриття паспортних даних Товариство не отримало, 
часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, пiдстава такого 
рiшення - рiшення Наглядової ради Товариства вiд 05.11.2018р. Прото-
кол вiд 05.11.2018р. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п'яти рокiв - доцент кафедри господарського права, професор кафедри 
господарського права Київського нацiонального унiверситета iменi Та-
раса Шевченка, директор юридичного департаменту ПрАТ «КIНТО».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 
05.11.2018р. (Протокол вiд 05.11.2018 р.) (надалi - Товариство) було 
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, 
достроково припинено повноваження Члена правлiння Товариства – 
Юрисконсульта вiддiлу iнвестицiйних фондiв Жили Яни Едуардiвни, у 
зв'язку з переобранням, згоди на розкриття паспортних даних Товари-
ство не отримало, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, 
пiдстава такого рiшення - рiшення Наглядової ради Товариства вiд 
05.11.2018р. Протокол вiд 05.11.2018р., строк перебування на посадi 
Члена правлiння - Юрисконсульта вiддiлу iнвестицiйних фондiв з 
26.10.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КIНТО» 
05.11.2018р. (Протокол вiд 05.11.2018р.) (надалi - Товариство) було 
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прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, 
обрано на посаду Члена правлiння Товариства – Юрисконсульта 
вiддiлу iнвестицiйних фондiв Жилу Яну Едуардiвну строком на 5 (п'ять) 
рокiв, згоди на розкриття паспортних даних Товариство не отримало, 
часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, пiдстава такого 
рiшення - рiшення Наглядової ради Товариства вiд 05.11.2018р. Про-
токол вiд 05.11.2018р. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв - юрист, юрисконсульт вiддiлу iнвестицiйних фондiв 
ПрАТ «КIНТО». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини немає.
III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади Оксанiч Сергiй Михайлович
Президент (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

07.11.2018
(дата)

ПовІдомлеННя
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: ПУБлІЧНе аКцІоНерНе 

ТовариСТво «лУБНифарм»
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00480951
3. Місцезнаходження: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінко-

ва, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (05361) 70-926
5. Електронна поштова адреса: plan@lf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.lf.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересова-
ність. 

ІІ.Текст повідомлення:
06.11.2018 року Наглядовою радою ПАТ «Лубнифарм» прийнято 

рiшення: - Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинен-
ня якого є заiнтересованiсть, а саме: збiльшити лiмiт кредитування 
ПАТ «Лубнифарм» по кредиту отриманому в АТ «Полтава-банк» на 
22527000,00 грн. до загального лiмiту 45100000,00 грн. термiном погашен-
ня 15.08.2022 р. зi сплатою 18,5 % рiчних для поповнення обiгових коштiв, 

придбання медичної продукцiї, основних засобiв, нерухомого майна, сиро-
вини, матерiалiв, оплати виконаних робiт, послуг, оплати податкiв, виплати 
заробiтної плати та здiйснення операцiй з купiвлi-продажу iноземної валю-
ти на МВРУ пiд дiючу заставу, що належить ПАТ «Лубнифарм», а саме: 
комплексу (виробничi будiвлi та споруди), розташованого за адресою: Пол-
тавська область, м. Лубни, вул. Барвiнкова, 16, iпотечною вартiстю 
25001838,40 грн., виробничого обладнання заставною вартiстю 
3688296,57 грн., виробничого обладнання заставною вартiстю 
30844486,33 грн., 

на умовах, запропонованих АТ «Полтава-банк».
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi – 231332, 00 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 - 9,737952 %. За-
гальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» - 4, 
«проти» - 0, один член Наглядової ради не брав учать у голосуваннi. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки 
заiнтересованостi: Некрасов Костянтин Олександрович є посадовою осо-
бою (головою Наглядової ради) та акцiонером, який одноосiбно володiє 
принаймнi 25 вiдсотками голосуючих акцiй ПАТ «Лубнифарм». 
Афiлiйованою особою акцiонера є Некрасов Олександр Васильович (Голо-
ва Наглядової ради АТ «Полтава-банк» та акцiонер ПАТ «Лубнифарм»).

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Голова правління  Кравченко Ігор Вікторович 07.11.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПаТ «Банк інвестицій та заощаджень»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"Банк iнвестицiй та заощаджень"
2. Код за ЄДРПОУ 33695095
3. Місцезнаходження 04119 м. Київ вул. Мельникова 83-д
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 207-70-28 (044) 207-70-22
5. Електронна поштова адреса info@bisbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.bisbank.com.ua/
wp-content/uploads/2018/11/
osoblyva-informatsiia-emitenta.doc

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товари-

ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi - Товариство) Протокол 
№119 вiд 06 листопада 2018 р. звiльнено (припинено повноваження) 
06.11.2018 року члена Правлiння, вiдповiдального працiвника за проведен-
ня фiнансового монiторингу Золотову Наталiю Олександрiвну.

Пiдставою для звiльнення (припинення повноважень) Золотової Н.О. 
була її заява з проханням звiльнити її за власним бажанням по догляду за 
дитиною до досягнення нею чотирнадцятирiчного вiку.

Золотова Н.О. перебувала на посадi члена Правлiння, вiдповiдального 
працiвника за проведення фiнансового монiторингу Товариства з 
16.10.2018 року.

Посада члена Правлiння, вiдповiдального працiвника за проведення 
фiнансового монiторингу Товариства на даний час є вакантною.

Золотова Н.О. громадянка України, згоди на опублiкування паспортних 
даних не надавав.

Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Рiшенням засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товари-
ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi - Товариство) Протокол 
№119 вiд 06 листопада 2018 р. введено з 6 листопада 2018 року до складу 
Правлiння ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» начальника Департамен-
ту бiзнесу на фiнансових ринках Борщука Олександра Сергiйовича.

Рiшення прийнято метою посилення бiзнес-орiєнтованостi в роботi 
Правлiння Товариства та забезпечення контролю за впровадженням 
стратегiй та тактик з управлiння активами та пасивами.

Борщук О.С. обраний членом Правлiння, начальником Департаменту 
бiзнесу на фiнансових ринках до моменту його переобрання.

Протягом останнiх п'яти рокiв Борщук О.С. обiймав посади:
з 01.07.2013 року по 31.01.2015 року – Начальник управлiння ринкових 

ризикiв, Департаменту ризикiв ПАТ «Платинум Банк»,
з 01.02.2015 року по 31.08.2015 року - Начальник управлiння лiквiднiстю, 

Департаменту казначейства ПАТ «Платинум Банк»,
з 01.09.2015 року по 30.09.2015 року – Начальник вiддiлу управлiння 

лiквiднiстю, Управлiння контролю та пргнозування лiквiдностi, Департамен-
ту фiнансiв та контролiнгу ПАТ «Платинум Банк»,

з 01.10.2015 року по 15.06.2016 року - Начальник вiддiлу аналiзу та 
контролю лiквiдностi, Управлiння по роботi з активами та пасивами, Депар-
таменту фiнансiв та контролiнгу ПАТ «Платинум Банк»,

з 16.06.2016 року по 16.03.2017 року - Начальник управлiння по роботi 
з активами та пасивами, Департаменту фiнансiв та контролiнгу ПАТ «Пла-
тинум Банк»,

з 10.04.2017 року по 25.12.2017 року – Начальник управлiння 
фiнансового аналiзу ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень»,

з 26.12 2017 року по 17.06.2018 року - Начальник управлiння активами 
та пасивами ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень»,

з 18.06.2018 року по теперiшнiй час – Начальник департаменту бiзнесу 
на фiнансових ринках ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень».

Борщук О.С. громадянин України, згоди на опублiкування паспортних 
даних не надавав.

Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi 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 Зiннiков в.о.
в.о.Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.11.06
(дата)

ПУБлIЧНе аКцIоНерНе ТовариСТво “БаНК IНвеСТицIй Та ЗаоЩадЖеНЬ”
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ПовІдомлеННя 
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30930046
3. Місцезнаходження:04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 39
4. Міжміський код, телефон та факс:067-691-95-68
5. Електронна поштова адреса: mchrksk@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: britishautoclub.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПРАТ «СК «БРIТIШ АВТО КЛАБ» 
(Протокол позачергового засiдання Наглядової ради № 05/11/18 
вiд 05.11.2018 р.) звiльнено за згодою сторiн з посади виконуючого 
обов’язки Голови Правлiння ПРАТ «СК «БРIТIШ АВТО КЛАБ» 
Стрижка Михайла Вячеславовича (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано), не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента, розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать особi : 0%, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
строк протягом якого особа перебувала на посадi з 25.12.2017р.

РiшеннямНаглядової ради ПРАТ «СК «БРIТIШ АВТО КЛАБ» 
(Протокол позачергового засiдання Наглядової ради № 05/11/18 
вiд 05.11.2018 р.) призначено на посаду Голови Правлiння 
ПРАТ «СК «БРIТIШ АВТО КЛАБ» Карелiна Олександра Валентино-
вича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента, розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать особi : 0%., непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено 

(обрано) особу: до моменту прийняття рiшення про припинення 
повноважень. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: ТДВ 
«Страхова компанiя «Глобал Гарант», ПРАТ «СК «ЮНIСОН СТРА-
ХУВАННЯ».

05.11.2018 р. Рiшенням виконуючого обов’язки Голови 
Правлiння ПРАТ «СК «БРIТIШ АВТО КЛАБ» (Наказ № 322-К вiд 
05.11.2018 р.) звiльнено з 05.11.2018 р. з посади Головного бух-
галтера ПРАТ «СК «БРIТIШ АВТО КЛАБ» Лагодну Свiтлану 
Володимирiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) 
за угодою сторiн, обiймала дану посаду з 01.08.2018 р., не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента, розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать особi : 0%., непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

05.11.2018 року Рiшенням виконуючого обов’язки Голови 
Правлiння ПРАТ «СК «БРIТIШ АВТО КЛАБ» (Наказ про прийняття 
Торохименко В.В. № 329-К вiд 05.11.2018 р.) з 06.11.2018 р. при-
значено на посаду Головного бухгалтера ПРАТ «СК «БРIТIШ АВТО 
КЛАБ» Трохименко Веронiку Володимирiвну (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано), не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента, розмiр пакета акцій емiтента, якi належать особi: 
0%., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк на який призначено (обрано) особу: до моменту при-
йняття рiшення про припинення повноважень. Протягом останнiх 
5 рокiв займав посади: ПрАТ «СК «Альфа Страхування», ТДВ «СТ 
«Iллiчiвське», ПрАТ «СК «Еталон», ТДВ «СК «Глобал Гарант».

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 _________ 

(підпис)
О.В. Карелін___________ 

(ініціали та прізвище керівника)
07.11.2018р.

(дата)

ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво  
«СТраХова КомПаНІя «БрІТІШ авТо КлаБ»

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 

«Краматорський завод металевих 
конструкцiй» 

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01412242

3. Місцезнаходження 84306, м. Краматорськ, Донецька 
область, вул. Радгоспна, 15

4. Міжміський код, телефон та факс 06264-6-08-34 06264-6-08-34
5. Електронна поштова адреса stok@kzmk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.kzmk.com.ua

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

II. Текст повідомлення
21 серпня 2018 року рiшенням одноосiбного акцiонера ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 
КОНСТРУКЦIЙ» (рiшення вiд 21.08.2018 р.) прийнято рiшення про припи-
нення емiтента шляхом перетворення його у Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 
КОНСТРУКЦIЙ».

Комiсiя з припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ» призначена у 
складi 3 осiб:

Голова комiсiї - Громадянин України, Шевченко Валерiй Олександрович, 
паспорт серiя ВА №781656, виданий Краматорським МВ УМВС України у 
Донецькiй областi 27 травня 1997 року, номер облiкової картки платника 
податкiв 1610212454, адреса реєстрацiї м. Краматорськ, вул. Роднiко-
ва, буд. 46.

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. 

Строк, на який призначено (обрано) особу - до закiнчення процедури 
перетворення. 

Протягом останнiх п’яти рокiв обiймає посаду Директора.
Член комiсiї - Громадянин України, Горяник Людмила Павлiвна, паспорт 

серiя ВС №11750, виданий Краматорським МВ УМВС України у Донецькiй 
областi 05 жовтня 1999 року, номер облiкової картки платника податкiв 
2247113264, адреса реєстрацiї м. Краматорськ, вул. К. Карого, буд. 162.

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має. 
Строк, на який призначено (обрано) особу - до закiнчення процедури 

перетворення. 
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймає посаду головного бухгалтера.
Член комiсiї - Громадянин України, Чернишов Юрiй Олексiйович, пас-

порт серiя ВА №616855, виданий Краматорським МВ УМВС України у 
Донецькiй областi 18 лютого 1997 року, номер облiкової картки платника 
податкiв 2798905135, адреса реєстрацiї м. Краматорськ, б-р. Краматор-
ський, буд. 7 кв. 45.

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має. 
Строк, на який призначено (обрано) особу - до закiнчення процедури 

перетворення. 
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймає посаду юрисконсульта, началь-

ник вiддiлу кадрiв.
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 Шевченко Валерiй Олександрович
Директор, Голова комiсiї 
з припинення (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

08.11.2018
(дата)

ПриваТНе аКцIоНерНе ТовариСТво  
«КрамаТорСЬКий Завод меТалевиХ КоНСТрУКцIй»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «IНДУСТРIАЛБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 13857564
3. Місцезнаходження: 01133, мiсто Київ, вулиця Генерала Алмазова, бу-

динок 18/7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 206-98-34 (044) 290-89-70
5. Електронна поштова адреса: reception@industrialbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://industrialbank.ua/ua/about/17-
about/56-osobliva-informatsiya

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надан-
ня згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

II. Текст повідомлення
06.11.2018 Наглядова рада АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» прийняла рiшення 

про схвалення правочинiв iз заiнтересованiстю. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно 
до законодавства (страхова премiя вiдповiдно до договору страхування): 
36,98 тис.грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (2017): 4322927 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 
0,0009%. Наглядова рада АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» прийняла рiшення про 
схвалення правочинiв iз заiнтересованiстю (загальна кiлькiсть голосiв – 7: 
кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» - 5; кiлькiсть голосiв, що проголо-
сували «проти» прийняття рiшення - 0; двi особи участi в голосуваннi не 
приймали). Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: майновi 
iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi з володiнням, користуванням 
i розпорядженням майном. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у 
вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 
та 3 статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» афiлiйованiй 
особi члена Наглядової ради Банку Дворецького Iгоря Володимировича 
Дворецькiй Розi належить 98,5% акцiй СТзДВ «Захiд-Резерв», а також вона 
є власником акцiй Банку- прямо34,3049% та опосередковано 35,4982% 
(Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за 
ЄДРПОУ: Страхове товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Захiд-
Резерв», 78200, Україна, Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С. Пет-
люри, 13, код ЄДРПОУ 13647967). Ознака заiнтересованостi: СТзДВ 
«Захiд-Резерв» є стороною правочину. Iншi iстотнi умови правочину: 
Договiр добровiльного страхування майна вiд техногенних ризикiв та про-
типравних дiй третiх осiб.

06.11.2018 Наглядова рада АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» прийняла рiшення 
про схвалення правочинiв iз заiнтересованiстю. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства (страхова премiя вiдповiдно до договору страхування):  
30,7 тис.грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (2017): 4322927 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 0,0007%. 
Наглядова рада АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» прийняла рiшення про схвалення 
правочинiв iз заiнтересованiстю (загальна кiлькiсть голосiв – 7: кiлькiсть 
голосiв, що проголосували «за» - 5; кiлькiсть голосiв, що проголосували 
«проти» прийняття рiшення - 0; двi особи участi в голосуваннi не приймали). 
Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: майновi iнтереси, що 
не суперечать закону, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпоря-
дженням майном. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi пра-
вочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 
Закону України «Про акцiонернi товариства» афiлiйованiй особi члена На-
глядової ради Банку Дворецького Iгоря Володимировича Дворецькiй Розi 
належить 98,5% акцiй СТзДВ «Захiд-Резерв», а також вона є власником 
акцiй Банку- прямо34,3049% та опосередковано 35,4982% (Повне наймену-
вання, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: Страхове 

товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Захiд-Резерв», 78200, Україна, 
Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13, код ЄДРПОУ 
13647967). Ознака заiнтересованостi: СТзДВ «Захiд-Резерв» є стороною 
правочину. Iншi iстотнi умови правочину: Договiр добровiльного страхуван-
ня майна вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ.

06.11.2018 Наглядова рада АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» прийняла рiшення 
про схвалення правочинiв iз заiнтересованiстю. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства (страхова премiя вiдповiдно до договору страхування):  
341,5 тис.грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (2017): 4322927 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 0,0079%. 
Наглядова рада АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» прийняла рiшення про схвалення 
правочинiв iз заiнтересованiстю (загальна кiлькiсть голосiв – 7: кiлькiсть 
голосiв, що проголосували «за» - 5; кiлькiсть голосiв, що проголосували 
«проти» прийняття рiшення - 0; двi особи участi в голосуваннi не приймали). 
Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: майновi iнтереси, що 
не суперечать закону, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпоря-
дженням майном. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi пра-
вочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 
Закону України «Про акцiонернi товариства» афiлiйованiй особi члена На-
глядової ради Банку Дворецького Iгоря Володимировича Дворецькiй Розi 
належить 98,5% акцiй СТзДВ «Захiд-Резерв», а також вона є власником 
акцiй Банку- прямо34,3049% та опосередковано 35,4982% (Повне наймену-
вання, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: Страхове 
товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Захiд-Резерв», 78200, Україна, 
Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13, код ЄДРПОУ 
13647967). Ознака заiнтересованостi: СТзДВ «Захiд-Резерв» є стороною 
правочину. Iншi iстотнi умови правочину:Договiр добровiльного страхування 
майна вiд техногенних ризикiв та протиправних дiй третiх осiб.

06.11.2018 Наглядова рада АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» прийняла рiшення 
про схвалення правочинiв iз заiнтересованiстю. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно 
до законодавства (страхова премiя вiдповiдно до договору страхування): 
279,4 тис.грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (2017): 4322927 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 
0,0065%. Наглядова рада АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» прийняла рiшення про 
схвалення правочинiв iз заiнтересованiстю (загальна кiлькiсть голосiв – 7: 
кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» - 5; кiлькiсть голосiв, що проголо-
сували «проти» прийняття рiшення - 0; двi особи участi в голосуваннi не 
приймали). Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: майновi 
iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi з володiнням, користуванням 
i розпорядженням майном. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у 
вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 
та 3 статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» афiлiйованiй 
особi члена Наглядової ради Банку Дворецького Iгоря Володимировича 
Дворецькiй Розi належить 98,5% акцiй СТзДВ «Захiд-Резерв», а також вона 
є власником акцiй Банку- прямо34,3049% та опосередковано 35,4982% 
(Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за 
ЄДРПОУ: Страхове товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Захiд-
Резерв», 78200, Україна, Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С. Пет-
люри, 13, код ЄДРПОУ 13647967). Ознака заiнтересованостi: СТзДВ 
«Захiд-Резерв» є стороною правочину. Iншi iстотнi умови правочину: 
Договiр добровiльного страхування майна вiд вогневих ризикiв та ризикiв 
стихiйних явищ.

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

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

2. Найменування посади Голова Правлiння Букрєєв михайло 
Юрiйович 07.11.2018

ПУБлIЧНе аКцIоНерНе ТовариСТво аКцIоНерНий КомерцIйНий БаНК «IНдУСТрIалБаНК»

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 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "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, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.vernumbank.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято Спостережною радою 

ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» 06.11.2018 р. (Протокол №121). Припинення повнова-
жень посадової особи виконано на підставі письмовового повідомлення від 
Члена Спостережної ради. Посадова особа Цеденсоном Цогтсайхан (згоди 

ПУБлIЧНе аКцIоНерНе ТовариСТво “верНУм БаНК”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №215, 9 листопада 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

16

индекс ПфТС в среду лег  
в дрейф

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду повысился на 
0,09% - до 585,9 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 540,57 млн грн, в 
том числе акциями – 0,84 млн грн.

В «индексной корзине» изменились в стоимости бума-
ги «Укрнафты» (+0,39%), «Центрэнерго» (+0,19%) и 
Райффайзен Банка Аваль (-0,29%).

Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился 
на 0,41% - до 1786,65 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду к 16:15 кв снизился на 1,06% - до 448,84 пункта 
при объеме торгов 1,43 млн злотых (10,7 млн грн).

Среди индексных акций худшую динамику демонстри-
ровала бумаги «Кернела» (-3,02%), агрохолдинга ИМК 

(-2,87%) и «Овостара» (-0,88%).
Дорожали только акции «Агротона» (+15,36%).

НБУ обнародовал для общественного 
обсуждения порядок регулирования в 
рамках свободного движения капитала
Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал для 

общественного обсуждения проект валютного регулиро-
вания, которое будет действовать после полного пере-
хода страны к свободному проведению валютных опера-
ций, заложенному в законе «О валюте и валютных 
операциях».

Текст проектов постановлений №1 «О структуре ва-
лютного рынка и правилах торговли иностранной валю-
той и банковскими металлами», №2 «О порядке расче-
тов операций по покупке и переводу иностранной валюты 

на оприлюднення паспортних даних фізична особа не надала), яка займала 
посаду Член Спостережної ради, припинила повноваження. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 02.10.2018 року. 
Нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено.

Рішення про припинення повноважень прийнято Спостережною радою 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» 06.11.2018 р. (Протокол №121). Припинення повно-
важень посадової особи виконано на підставі письмового повідомлення від 
члена Спостережної ради. Посадова особа Новіков Олександр Миколайо-
вич (згоди на оприлюднення паспортних даних фізична особа не надала ), 
яка займала посаду Член Спостережної ради, припинила повноваження. 
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 
28.04.2018 року. Нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження 
якої припинено.

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 Панченко Є.а.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.11.07
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента ПриваТНе аКцIоНерНе 
ТовариСТво "ЗаПорIЖ-
ТраНС формаТор"

2. Ідентифікаційний код юридич-
ної особи

00213428

3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (061)270-39-00 (061)270-30-83
5. Електронна поштова адреса irina.shapovalova@ztr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ztr.com.ua

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

II. Текст повідомлення
05.11.2018 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання 

згоди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є 
поставка трансформаторного обладнання. Вартiсть правочину: 
1550445.24 тис. грн. Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної 
фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 4639332 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 33.42%.Загальна кiлькiсть голосiв - 5, 
кiлькiсть голосiв, що приймали участь у засiданнi - 5, що проголосували 
«за» прийняття рiшення - 5, «проти» - 0. 

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 Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

07.11.2018
(дата)

Рішенням Наглядової ради ПраТ «КиївБУддеТалЬ-
КомПлеКТ» (протокол №4 від 06.11.2018 року):

1.алієва маарифа джафар огли призначено на посаду директора 
ПрАТ «Київбуддеталькомплект» з моменту прийняття цього рішення На-
гдядовою радою товариства. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Особу призначено на строк, визначений статутом товариства. Част-
кою в статутному капіталі товариства володіє у розмірі 49,993697%. Про-
тягом останніх п’яти років своєї діяльності займав посади: директор 
ПрАТ «КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ».

Повідомляється про рішення Наглядової ради провести позачергові за-
гальні збори акціонерів ПраТ «КиївБУддеТалЬКомПлеКТ» 
10 грудня 2018 року о 14.00 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачно-
го, 25-г,офіс 21.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 04 грудня 2018 року, Початок зборів о 
14-00, реєстрація учасників з 12-00 по 13-50.

Затвердити наступний порядок денний:
1. Про Обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів
2. Про Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів.
3. Про обрання ревізора ПрАТ «Київбуддеталькомплект».
4. Про Відзив членів Наглядової ради ПрАТ «Київбуддеталькомплект».
5. Про Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Київбуддеталькомплект». 
3. Про надання дозволу на укладання директором Товариства від імені 

Товариства значних правочинів, а саме договору купівлі-продажу нерухомо-
го майна, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 25г, квар-
тира 21 в період з 06.12.2018 р. по 06.06.2019 р. на суму не менше, ніж буде 
вказана у звіті з оцінки нерухового майна, проведеного суб’єктом господа-
рювання, що має відповідну ліцензію на провадження оціночної діяльності.

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

НОВИНИ
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на территории Украины и за границу» и №3 «О транс-
граничном перемещении наличной национальной и ино-
странной валюты, банковских металлов, а также ценных 
бумаг в документарной форме банками, юридическими 
и физическими лицами» представлен на веб-сайте цен-
тробанка.

По данным НБУ, указанные документы содержат сле-
дующие новации:

- дерегуляция инвестиций за границу: в течение пере-
ходного периода бизнес и население смогут осущест-
влять инвестиции за рубеж в рамках электронного лими-
та, который не будет требовать получения каких-либо 
разрешительных документов, а в дальнейшем - вообще 
без ограничений;

- упрощение населению проведения трансграничных 
операций с валютой: вместо валютного контроля при 
осуществлении платежей за границу будет действовать 
постфактум надзор за валютными операциями. При этом 
операции на сумму до 150 тыс. грн не потребуют доку-
ментарного сопровождения, а надзор за осуществлени-
ем операций сверх этой суммы будет упрощен. Кроме 
того, физическим лицам будет повышен лимит перево-
дов за границу без открытия счета и документов - до 
определенной Госфинмониторингом суммы (сейчас 
150 тыс. грн) с 15 тыс. грн, а для операций с использова-
нием платежных карточек этот лимит вообще будет от-
менен. В отношении почтовых отправлений физлиц вме-
сто действующего лимита в EUR300 начнут действовать 
общие правила перемещения валюты через таможен-
ную границу, которые сейчас лимитированы суммой 
EUR10 тыс;

- расширение перечня валютных операций, доступ-
ных клиентам банков: будет разрешено рассчитываться 
за валютные ОВГЗ не только в гривне, но и в валюте, а 
также проводить операции валютного свопа. Важно, что-
бы другой стороной является банк. Кроме того, клиенты 
банков смогут конвертировать наличную валюту через 
терминалы и другие программно-технические средства 
банков.

- упрощение процедуры покупки валюты на межбан-
ковском рынке для клиентов банков: операции на суммы 
до 150 тыс. грн не будут требовать от юридических лиц 
документарных подтверждений, которые они должны 
предоставлять сейчас. В перспективе такой подход бу-
дет распространен на все операции клиентов банков по 
покупке валюты на межбанковском рынке.

- расширение возможностей для проведения опера-
ций с банковскими металлами: компании соответствую-
щей специализации смогут покупать банковские метал-
лы без ограничений, а также получат право ввоза-вывоза 
металлов за границу (сейчас такое право имеют только 
банки).

В свою очередь физлица смогут проводить операции 
с банковскими металлах в пределах лимита Госфинмо-
ниторинга на операции с иностранной валютой (сейчас 
- в пределах 150 тыс. грн), но в дальнейшем ограниче-
ния будут полностью отменены и для них.

Как отмечает НБУ, указанные документы, после при-
нятия, частично заработают с 7 февраля 2019 года, а при 
установлении благоприятных макроэкономических усло-
вий - в полную силу и будут действовать постоянно.

К этому времени валютное регулирование будет ча-
стично осуществляться в рамках временных постанов-
лений: №5 - «Перечень введенных мер защиты и поря-
док их применения (антикризисное постановление, 
имеет временный характер)», №6 - «Другие инструмен-
ты стабилизации денежно-кредитного рынка (резерви-
рования по валютным операциям), а также уведомитель-
ная система сбора информации о валютных операциях» 
и №7 - «Порядок соблюдения предельных сроков рас-
четов, установленных НБУ».

Кроме того, временные акты будут вводиться для за-
щиты экономики и финансовой системы от кризисных 
явлений в случаях, когда макрофинансовая ситуация бу-
дет соответствовать критериям, при которых должны 
быть задействованы меры защиты в соответствии с по-
становление №4 «Общий перечень мер защиты для воз-
можного применения Нацбанком, критерии и порядок их 
введения, условия их продления и досрочного прекра-
щения».

Вместе с тем, как только макрофинансовая стабиль-
ность будет восстановлена, временные акты прекращать 
действие, а валютное регулирование продолжит осу-
ществляться в соответствии с постоянными актами.

Комментарии и замечания к проектам документов №1, 
№2 и №3 НБУ принимает до 20 ноября 2018 года вклю-
чительно.

Проекты временных постановлений - №5, №6 и №7 – 
центробанк пока дорабатывает и планирует обнародо-
вать для публичного обсуждения в течение месяца.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня 2018 года 
приняла во втором чтении и в целом закон «О валюте и 
валютных операциях».

Президент Петр Порошенко подписал документ 
4  июля.

Закон позволит ускорить валютную либерализацию и 
предполагает концептуально новый подход к системе 
валютного регулирования и надзора - «разрешено все, 
что прямо не запрещено». Он призван стать единым за-
конодательным актом, определяющим порядок органи-
зации валютного регулирования и осуществления ва-
лютного надзора в стране.

В настоящее время основным нормативно-правовым 
актом, регулирующим валютный рынок, является декрет 
Кабмина «О системе валютного регулирования и валют-
ного контроля» от 1993 года.

Банки Украины сократили портфель овГЗ 
на 4,3 млрд грн

Портфель облигаций внутреннего государственного 
займа (ОВГЗ) украинских банков 8 ноября сократился на 
4,3 млрд грн (на 0,7%) – до 359,717 млрд грн.

Согласно размещенной на веб-сайте Национального 
банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель 
ОВГЗ уменьшился на – 4,9 млрд грн, до 
740,128 млрд  грн.

Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался 
без изменений, юрлиц сократился на 496 млн грн, нере-
зидентов – на 67,6 млн и физлиц – изменился незначи-
тельно.

Официальный курс на 8 ноября – 27,896958 грн/$1.
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Украина планирует присоединиться 
к стандартам оЭСр по публичному 
инвестированию на всех уровнях 

управления
Кабинет министров на заседании 7 ноября поддержал 

предложение присоединиться к стандартам Организа-
ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, 
ОЕСD) относительно эффективного публичного инве-
стирования на всех уровнях управления, сообщил ми-
нистр Кабинета министров Александр Саенко.

«Еще летом этого года на конференции «Укрепление 
центра правительства в Украине: уроки стран-членов 
ОЕСD» у нас была продуктивная встреча с заместите-
лем генсекретаря ОЕСD Мари Кивиниеми… Тогда дого-
ворились о сотрудничестве. И вот уже сегодня реализу-
ем соответствующий меморандум», – написал он в 
соцсети Facebook.

По его словам, присоединение к системе публичного 
инвестирования на всех уровнях позволит органам 
управления оценивать свои сильные и слабые стороны 
в сфере публичного инвестирования и усовершенство-
вать его механизм для дальнейшего реформирования.

«На следующей неделе мы «правительственным де-
сантом» примем участие в большом мероприятии ОЕСD, 
где презентуем ряд наших наработок в реформе корпо-
ративного управления», – добавил А.Саенко.

еврокомиссия снизила прогноз ввП 
еврозоны на 2019г, повысила оценки 

инфляции
Европейская комиссия (ЕК) в четверг подтвердила 

оценку роста ВВП еврозоны в 2018 году на уровне 2,1%, 
но снизила прогноз для 2019 года с 2% до 1,9%, отметив 
усиление рисков в экономической сфере, которая и без 
того испытывает значительное давление.

В 2020 году ожидается ослабление подъема в еврозо-
не до 1,7%.

ЕК также повысила прогнозы инфляции в странах ва-
лютного блока на оба года с 1,7% до 1,8%, основным 
фактором стало повышение нефтяных цен. Новые оцен-
ки на 0,1 процентного пункта выше сентябрьских ожида-
ний Европейского центрального банка (ЕЦБ), целевой 
показатель инфляции которого находится на уровне «не-
много ниже 2%».

В докладе ЕК отмечается, что сохраняются благопри-
ятные условия для развития экономики и в отсутствие 
серьезных потрясений темпы роста могут остаться выше 
потенциала, хотя и будут слабее, чем в 2017 году, когда 
был зафиксирован 10-летний максимум.

«Европейская экономика хорошо держится, рост 
ослабевает постепенно. Мы прогнозируем сохранение 
этого тренда в следующие два года, причем безработи-
ца продолжит снижаться до уровней, которых не было с 
докризисных времен», - заявил член Еврокомиссии по 
экономическим и финансовым вопросам Пьер Москови-
си, представлявший макропрогнозы на мероприятии в 
Брюсселе.

Уровень безработицы в еврозоне, вероятно, снизится 
с 8,4% в 2018 году до 7,9% в 2019 году и 7,5% в 2020 
году.

«Однако неопределенность и риски, как внешние, так 
и внутренние, находятся на подъеме и начинают отрица-
тельно сказываться на динамике экономической актив-
ности. Нам необходимо сохранять бдительность и усер-
днее работать над укреплением устойчивости 
экономики», - отметил вице-президент Еврокомиссии по 
вопросам евро и социального диалога, финансовой ста-
бильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала 
Валдис Домбровскис.

В числе факторов риска для роста экономики в Евро-
пе эксперты ЕК называют растущую глобальную неопре-
деленность, напряженность в мировой торговле, повы-
шение цен на нефть.

Вместе с тем внутренний спрос в частном секторе 
продолжит расти благодаря сочетанию более быстрого 
повышения зарплат и налогово-бюджетных мер в ряде 
государств ЕС.

Условия финансирования и высокая загруженность 
производственных мощностей будут поддерживать ин-
вестиции, и Еврокомиссия ожидает роста инвестиций во 
всех государствах блока в 2019 году впервые с 2007 
года.

Прогноз экономического подъема в 27 странах ЕС 
(без учета Великобритании) на текущий год равен 2,2%, 
на следующий - 2%, на 2020 год - 1,9%.

Оценки экономического подъема в Великобритании 
на оба года не изменились - 1,3% в этом году и 1,2% в 
следующем. Несмотря на это, британская экономика 
входит в число слабейших в Европе по темпам роста.

Сопоставимым будет увеличение ВВП в Италии - на 
1,1% в этом году и на 1,2% в следующем.

Одновременно ухудшены прогнозы роста ВВП Герма-
нии, крупнейшей экономики еврозоны, на оба года: в 
2018 году с 1,9% до 1,7%, в 2019 году - с 1,9% до 1,8%. В 
2020 году ожидается ослабление до 1,7%.

Аналогичная ситуация наблюдается в Испании, где 
оценка роста на этот год пересмотрена с 2,9% до 2,6%, 
на следующий - с 2,4% до 2,2%.

Во Франции ожидания на этот год не изменились 
(1,7%), а на будущий немного снизились - с 1,7% до 
1,6%.

В Греции Еврокомиссия теперь ожидает подъема на 
2% два года подряд вместо летних 1,9% в этом году и 
2,3% в следующем. В прошлом году подъем греческой 
экономики превысил 1% впервые с 2007 года.

доллар дешевеет к евро в ожидании итогов 
заседания фрС

Курс доллара в ходе торгов в четверг продолжает сла-
бо снижаться к большинству валют развитых стран, 
включая евро, на фоне остаточного влияния промежу-
точных выборов в США.

Однако внимание инвесторов уже переключилось с 
выборов на стартовавшее в среду двухдневное заседа-
ние Федеральной резервной системы (ФРС).

Евро к 9:05 мск поднялся до $1,1434 с $1,1426 на за-
крытие прошлой сессии в Нью-Йорке.

Стоимость единой европейской валюты увеличилась 
до 129,94 иены со 129,71 иены в предыдущий рабочий 
день. Курс доллара поднялся до 113,66 иены против 
113,52 иены в среду.
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Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость дол-
лара США относительно шести основных мировых ва-
лют, повысился менее чем на 0,1%.

«В ближайшее время доллар поддержат фундамен-
тальные показатели и ожидания дальнейшего повыше-
ния ставки ФРС», - считает руководитель валютного де-
партамента Societe Generale в Токио Киосукэ Судзуки.

Американский Центробанк сохранит базовую процент-
ную ставку по федеральным кредитным средствам 
(federal funds rate) по итогам заседания 7-8 ноября, но 
при этом даст сигнал о готовности продолжить повыше-
ние стоимости кредитования, прогнозируют экономисты 
Уолл-стрит. Подавляющее большинство из них полагает, 
что в четверг ставка будет оставлена в диапазоне от 2% 
до 2,25%.

При этом рынок рассчитывает, что ФРС подтвердит 
намерение повысить ставку четыре раза в этом году и 
еще три в следующем.

Нефть слабо меняется в цене после 
снижения накануне, Brent торгуется у $72 

за баррель
Цены на нефть эталонных марок демонстрируют сла-

бые и разнонаправленные изменения в ходе утренней 
сессии в четверг, инвесторы реагируют на данные о за-
пасах топлива в США и следят за добычей в странах 
ОПЕК+.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже 
ICE Futures подешевели на $0,04 (0,06%) - до $72,03 за 
баррель. На торгах в среду их цена опустилась на $0,06 
(0,08%) и составляла на закрытие $72,07 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной 
сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повы-
сились к этому времени на $0,05 (0,08%) - до $61,72 за 
баррель. По итогам прошлой сессии их цена упала на $0,54 
(0,87%), завершив торги на отметке $61,67 за баррель.

Как сообщило накануне министерство энергетики 
США, запасы нефти в стране на прошлой неделе вырос-
ли на 5,78 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P 
Global Platts, прогнозировали более умеренное повыше-
ние - на 1,9 млн баррелей.

Запасы бензина в стране по итогам недели увеличи-
лись на 1,85 млн баррелей при ожидавшемся эксперта-
ми снижении на 2,1 млн баррелей, запасы дистиллятов 
сократились сильнее, чем ожидалось - на 3,46 млн бар-
релей (прогноз - 2,03 млн баррелей).

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуе-
мая на NYMEX нефть, подскочили на 2,4 млн баррелей, 
максимальными темпами с марта.

Добыча нефти в США за неделю выросла на 400 тыс. 
баррелей в сутки (б/с), до 11,6 млн б/с.

Тем временем участники рынка по-прежнему оцени-
вают сообщения в СМИ о том, что ОПЕК может обсудить 
возможность сокращения добычи в 2019 году на заседа-
нии мониторингового комитета сделки ОПЕК+, намечен-
ном на 11 ноября. Это может быть вызвано тем фактом, 
что власти США предоставили разрешения ряду стран 
импортировать нефть из Ирана, и падение поставок из 
этой страны будет не таким значительным, как многие 
опасались.

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 15
2. ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 13
3. АТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 3
4. ПРАТ БЕЛЬ ШОСТКА СЕРВІС 7
5. ПРАТ БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ 4
6. ПРАТ БЕРИСЛАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 6
7. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК 8
8. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 15
9. АТ ДНІПРОАЗОТ 4

10. АТ ДНІПРОАЗОТ 5
11. ПРАТ ЕНЕРГОРЕСУРСИ 4
12. ПРАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 16
13. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 8
14. ПРАТ ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ 5
15. ПРАТ КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ 16
16. ПРАТ КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ 16
17. АО КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» 2
18. ПРАТ КІНТО 12
19. ПРАТ КЛЕСІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-177 7
20. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 14
21. ТОВ ЛД-ПЕРСПЕКТИВА 3
22. ПАТ ЛУБНИФАРМ 13
23. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ АТП 8
24. ПРАТ МУКАЧІВСЬКА ФАБРИКА «РЕММЕБЛІ» 10
25. ПРАТ НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ 9
26. ПАТ СТОМА 11
27. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ» 14
28. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 11
29. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АГРАРНО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ 2
30. ПРАТ УНІВЕРСАМ №28 «ВИГУРІВЩИНА» 5
31. ПРАТ ФАБРИКА МРІЯ 6
32. ПРАТ ФАБРИКА МРІЯ 6
33. АО ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 10
34. ПРАТ ЯРІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР 3



20

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18215
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
08.11.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


