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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Інформаційні повідомлення та
новини НКЦПФР

НКЦПФР повідомляє про дематеріалізацію
Департаментом Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку у Східному регіоні на підставі розпорядження уповноваженої особи Комісії, директора департаменту НКЦПФР у Східному регіоні, № 32-СХ-ЗС
від 04.10.2018 року згідно з пунктом 5 розділу І Порядку
заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною най
менування емітента та/або забезпеченням існування
іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 736,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.05.2013
року за № 802/23334, відповідно до документів, наданих
Відкритим акціонерним товариством «Завод залізобетонних конструкцій № 7», (41100, Сумська обл.,
м. Шостка, вул. Гагаріна, буд. 2, код за ЄДРПОУ:
01267834), замінено свідоцтво про реєстрацію випуску
акцій від 14 травня 1999 року, реєстраційний
№ 160/18/1/99, видане Сумським територіальним управлінням ДКЦПФР, у зв’язку з забезпеченням існування
іменних цінних паперів у бездокументарній формі; дата
видачі заміненого свідоцтва – 04 жовтня 2018 року.

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних па-

перів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, наданих ПрАТ «РАДІАНТ» (вул. Резервна, буд. 8, м. Київ, 04074, код за ЄДРПОУ: 33603423) на
зупинення обігу акцій у зв’язку з ліквідацією, зупинено обіг
акцій ПрАТ «РАДІАНТ» (код за ЄДРПОУ: 33603423) – розпорядження № 294-ДР-З від 02 жовтня 2018 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«04» жовтня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами,
та відповідно до документів, наданих ПрАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської»
(вул. Єлизавети Чавдар, буд. 3, м. Київ, 02140, код за
ЄДРПОУ: 31987690) на зупинення обігу акцій у зв’язку з
ліквідацією, зупинено обіг акцій ПрАТ «Завод залізобе-

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№191, 5 жовтня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ
ПРЕС
СЛУЖБІНФОРМАЦІЇ
А КОМІСІЇ ПО
НА
ВІД
ФОНДОВОМУ
ОМЛЯЄ
РИНКУ
тонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» (код за
ЄДРПОУ: 31987690) – розпорядження № 293-ДР-З від
02 жовтня 2018 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«04» жовтня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами,
та відповідно до документів, наданих ПрАТ «АвтотрейдінгУкраїна» (вул. Пшенична, 8, м. Київ, 03148, код за
ЄДРПОУ: 31167706) на відновлення обігу акцій, відновлено обіг акцій ПрАТ  «Автотрейдінг-Україна» (код за
ЄДРПОУ: 31167706) – розпорядження №11-ДР-ВО від
03 жовтня 2018 року.
04.10.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БІО МЕД СКЛО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Загальні відомості:
Повне найменування: емітента
Приватне акціонерне товариство «Біо мед скло»
Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
04763746
Місцезнаходження емітента
10025, м. Житомир, вул. Промислова, 26
Засоби зв’язку
тел. 044- 498-65-02,
факс 044 498-65-01
Електронна поштова адреса емітента nkulikovskaya@biomedsklo.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка http://www.biomedsklo.com.ua/
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
Вид особливої інформації
Відомості про зміну акціонерів,
яким належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим,
меншим або рівним пороговому
значенню пакета акцій
Приватне акцiонерне товариство «Бiо мед скло» (далi – Товариство)
повiдомляє, що 02 жовтня 2018 року за вхiдним № 88/1 вiд Публiчного
акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» було отримано iнформацiйне повiдомлення № 3745 вiд 01.10.2018 р. про завершення виконання процедур, пов’язаних з обов’язковим продажем простих акцiй
ПрАТ «Бiо мед скло» акцiонерами на вимогу особи, яка є власником
домiнуючого контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до статтi 65-2 Закону
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 «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03112917
3. Місцезнаходження: 29015, м.Хмельницький Проспект Миру,102
4. Міжміський код, телефон та факс: 0382785055 789675
5. Електронна поштова адреса: lawyer@khmelavto.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://khmelnychynna-avto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з
урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій
II. Текст повідомлення
02.10.2018 р. емітентом від акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», що є уповноваженою
особою осіб, що діють спільно, було отримано інформацію про набуття особами, що діють спільно, права власності на домінуючий контрольний пакет акцій
відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню
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України «Про акцiонернi товариства».
Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної
особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй: Uglass Holdings Limited (Кiпр) /Югласхолдiнгз Лiмiтед (Кiпр)/, номер з
торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстраційного посвiдчення
мiсцевого органу влади iноземної держави Кiпр: НЕ 162534, мiсцезнаходження:
Karpenisiou, 30, P.C. 1660 Nicosia, Cuprus /30 Карпенiсiу, 1660, Нiкосiя, Кiпр/,
розмiр пакета якого став бiльшим порогового значення пакета акцiй;
дiя та яким чином вона вiдбулась – пряме набуття;
розмiр частки акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття –
99,6612551741 %;
розмiр частки акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття
права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих
акцiй) – 99,9999998963%;
вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно)
здiйснює(ють) розпорядження акцiями:
- Евангелос Вулгаракiс – вiдсоток прав голосу 0,0000001037 %, прямее
володiння акцiями;
- Iоаннiс Вулгаракiс – вiдсоток прав голосу вiдсутнiй, не має прямого
володiння акцiями;
- Анастасiос Вулгаракiс – вiдсоток прав голосу вiдсутнiй, не має прямого
володiння акцiями;
дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто – 01 жовтня
2018 року.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.Голова Правління Жарков Людвиг Анатолійович.
набуття такого пакета акцій включно з днем набуття:10,00 грн. (десять гривень 00 копійок);
Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства (дата
укладення Договору про спільну діяльність особами, що діють спільно):
28.09.2018р.;
До набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій розмір часток осіб, що діють спільно:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (ідентифікаційний код 03121566)в загальній кількості
акцій: 76,479976%; в загальній кількості голосуючих акцій: 79,712022%;
Васадзе Таріел Шакрович в загальній кількості акцій: 0,154938%; в загальній кількості голосуючих акцій: 0,161485%;
Підмурняк Олександр Олексійович в загальній кількості акцій:
16,317641%; в загальній кількості голосуючих акцій: 17,007225%;
Підмурняк Олексій Васильович в загальній кількості акцій: 0,001617% в
загальній кількості голосуючих акцій: 0,001685%;
Підмурняк Олексій Олексійович в загальній кількості акцій: 2,087012%;
в загальній кількості голосуючих акцій: 2,175209%.
Після набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій
розмір частки осіб, що діють спільно, в загальній кількості акцій: 95,041183%;
в загальній кількості голосуючих акцій: 99,057627%.
III. Підпис
2. Генеральний директор
Підмурняк О.В.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
03.10.2018р.
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Компанiя з управлiння активами «IЗI ЛАЙФ»

Шановний акціонере!
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння
активами «IЗI ЛАЙФ» (код за ЄДРПОУ 35379813, місцезнаходження
03040 м. Київ пр-т 40-рiччя Жовтня, 92/1), що діє від власного імені в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного iнвестицiйного фонду
«ЗЕТА» недиверсифiкованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ
2331456) як акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус»
(далі - Акціонерне товариство), код за ЄДРПОУ 05390419, місцезнаходження: Україна, 18036, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 292
повідомляє Вас, що 08 листопада 2018 року о 12 год. 00 хв. відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Акціонерного Товариства за адресою місцезнаходження Акціонерного Товариства:
Україна, 18036, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 292, адмінбудівля Акціонерного товариства, зал засідань.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Акціонерного Товариства буде
проводитися 08 листопада 2018 року з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв.,
за адресою та місцем проведення позачергових Загальних зборів
акціонерів Акціонерного товариства: Україна, 18036, м. Черкаси,
вул. Різдвяна, 292, адмінбудівля Акціонерного товариства, зал засідань.
Право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Акціонерного Товариства мають особи, які будуть включені до переліку акціонерів Акціонерного Товариства, складеного за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових Загальних зборах
акціонерів, тобто на 24,00 год. 02 листопада 2018 року.
Станом на 24 вересня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Акціонерного Товариства складає –
81 482 250 штук простих іменних акцій. Станом на 24 вересня 2018 року
(дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення
про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій
Акціонерного Товариства складає 81 229 482 штук простих іменних акцій.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
та проекти рішень з питань порядку денного :
1. Обрання Лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Акціонерного Товариства.
Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів Акціонерного
Товариства із складу працівників депозитарної установи ТОВ «ІНВІНТУМ» з якою укладено Договір щодо виконання функцій лічильної комісії,
у кількості 3-х осіб та затвердити її склад:
1
Голова Лічильної комісії
Директор ТОВ «ІНВІНТУМ»
Орловська Оксана Вікторівна
2
Член Лічильної комісії
Начальник відділу депозитарної
діяльності депозитарної установи
Вегера Олена Володимирівна
3
Член Лічильної комісії
Головний спеціаліст відділу
депозитарної діяльності
депозитарної установи Осіс Ірина
Валентинівна
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів
Акціонерного Товариства.
Проект рішення:
Обрати Головою позачергових загальних зборів Акціонерного Товариства члена Наглядової ради Миронюка Романа Васильовича.
Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Акціонерного Товариства Щербак Тетяну Василівну.
3. Викладення Статуту Акціонерного Товариства у новій редакції.
Проект рішення:
Викласти Статут Акціонерного Товариства у новій редакції у зв’язку з
приведенням у відповідність до чинного законодавства та зміною регламенту діяльності Наглядової ради.
4. Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Акціонерного Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження Наглядової ради Акціонерного Товариства
у повному складі.
5. Обрання членiв Наглядової ради Акціонерного Товариства.
Проект рішення:
Обрати Наглядову раду Акціонерного Товариства у складі 5 осіб (результати кумулятивного голосування).

6. Затвердження умов цивiльно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.
Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться
з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства. Встановити, що
члени Наглядової ради Акціонерного Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Надати Голові правління Акціонерного
Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів,
які укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, розміщується на web-сайті Акціонерного Товариства за адресою: www.bus.ck.ua.
Для реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що ідентифікує особу
представника акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси акціонерів на позачергових Загальних зборах, оформлену згідно
вимог чинного законодавства України. Представникам акціонерів – юридичних осб, які діють від їх імені без довіреності, додатково до документів, що ідентифікують особу представника акціонера необхідно мати,
належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування
на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів акціонери Акціонерного Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного Товариства, за
адресою: м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 33, каб.24, у робочі дні з 10:00
години до 16:00 години, відповідальна особа – Тринога Олена Василівна, тел. (0472) 33‑98‑76, та за адресою Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «IЗI ЛАЙФ» (код за
ЄДРПОУ 35379813): 03040 м. Київ пр-т 40-рiччя Жовтня, 92/1, у вівторок
та четвер з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., відповідальна особа – Генеральний директор В.М.Соколова-Білоус, тел. (044) 364-69-41.
В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного Товариства ознайомитись з документами можливо у місці проведення позачергових Загальних зборів Акціонерного товариства з
10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Акціонерного Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Акціонерного
Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу
кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
загальних зборів Акціонерного Товариства, а щодо кандидатів до складу
органів Акціонерного Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради Акціонерного Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований
кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Акціонерного Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується
цим акціонером до складу органів Акціонерного Товариства. Пропозиції
надсилаються листом на адресу Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «IЗI ЛАЙФ» (код за
ЄДРПОУ 35379813): 03040 м. Київ пр-т 40-рiччя Жовтня, 92/1.
ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№191, 5 жовтня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПрАТ «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ»
Повідомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ»
Шановні акціонери, ПрАТ «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ
34818125, місцезнаходження Товариства: 04080, м. Київ, вул. НабережноХрещатицька, 14, надалі – «Товариство»), повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
05.11.2018 р. о 12:00 за місцезнаходженням Товариства: 04080, м. Київ,
вул. Набережно-Хрещатицька, 14, зал для проведення загальних зборів акціонерів (нумерація не передбачена).
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбудеться з 11:30 до
11:50 години 05.11.2018 р., за місцем проведення Загальних зборів. Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах
30.10.2018р.
Проект Порядку денного:
1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати
Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:
Голова Лічильної комісії – Жакот Ганна Олександрівна
Член Лічильної комісії – Леготін Павло Вікторович
Член Лічильної комісії – Герасько Олександр Анатолійович
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження
порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
Проект рішення: Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати
головою Загальних зборів Назаренко Ірину Андріївну та секретарем Загальних зборів – Нечепуренко Юлію Володимирівну. Затвердити наступний
порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): виступи по питаннях порядку денного – до 20 хв; запитання до доповідача, довідки по
питаннях порядку денного – до 15 хв; голосування по питаннях порядку
денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування; після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує результати голосування та складає протокол, для підготовки
протоколів лічильної комісії про результати голосування після розгляду
кожного питання робиться технічна перерва на 5 хвилин; збори провести
без перерви.
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення
бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства: бюлетень
для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для
голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.
4. Про затвердження звіту комісії з припинення ПрАТ «НабережнаІнвест» про результати виконання рішень позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ«Набережна-Інвест» від 18.06.18 щодо перетворення
ПрАТ
«Набережна-Інвест»
в
товариство
з
обмеженою
відповідальністю. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Комісії з припинення.
Проект рішення: Затвердити звіт комісії з припинення ПрАТ«НабережнаІнвест» щодо вчинених Комісією дій в процесі припинення (перетворення)
ПрАТ «Набережна-Інвест» шляхом реорганізації в ТОВ «НабережнаІнвест», схвалити їх та визнати такими, що відповідають інтересам Товариства.
5. Про затвердження передавального акту.
Проект рішення: Затвердити передавальний акт ПрАТ «НабережнаІнвест».
6. Про скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з припиненням приватного акціонерного товариства «Набережна-Інвест» шляхом перетворення його в товариство з обмеженою відповідальністю «НабережнаІнвест». Про визначення уповноважених осіб з питання скасування випуску
акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
ПрАТ «Набережна-Інвест».
Проект рішення: В зв’язку з прийнятими рішеннями, Комісії з припинення у встановлений строк - 10 (десять) робочих днів з дати прийняття

рішення, подати до НКЦПФР визначені чинним законодавством документи
для скасування реєстрації випуску акцій, та виконати всі інші визначені законодавством процедури для вказаної мети.
7. Про затвердження проекту Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Набережна-Інвест» - правонаступника Приватного акціонерного товариства «Набережна-Інвест».
Проект рішення: Затвердити проект Статуту Товариства з обмеженою
відповідальністю «Набережна-Інвест» у запропонованій редакції.
8. Визначення уповноважених осіб на підписання Статуту Товариства з
обмеженою відповідальністю «Набережна-Інвест» - правонаступника Приватного акціонерного товариства «Набережна-Інвест».
Проект рішення: Визначити таких осіб на підписання Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Набережна-Інвест»: Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАС ІНЖЕНІРИНГ» (раніше
Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАС ДЕВЕЛОПМЕНТ»)
Веремієнко Олександр Костянтинович, та Смолій Світлана Миколаївна, особисто або за довіреністю.
9. Про припинення відносин з депозитарієм в частині ведення реєстрів
акціонерів ПрАТ «Набережна-Інвест».
Проект рішення: Припинити відносини з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», код за ЄДРПОУ 30370711, в
частині ведення реєстрів акціонерів ПрАТ «Набережна-Інвест», зокрема за
необхідністю припинити договір щодо обслуговування випуску акцій або
виконати будь-які інші необхідні процедури з вказаною метою.
10. Про призначення особи, уповноваженої діяти від імені Товариства з
питань державної реєстрації припинення ПрАТ «Набережна-Інвест».
Проект рішення: відповідно до діючого законодавства звернутися до
державного реєстратора з пакетом документів для державної реєстрації
припинення Товариства; у зв’язку з припиненням Товариства зобов’язати
Голову комісії з припинення Товариства особисто або шляхом видачі довіреності уповноваженій особі здійснити усі дії щодо державної реєстрації
припинення Товариства.
Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), доручення на право участі в Загальних зборах, оформлене належним чином (для представників
акціонерів). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах ПрАТ «Набережна-Інвест» може містити завдання щодо голосування.
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій
розсуд.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «Набережна-Інвест» загальна кількість простих іменних акцій - 1 000 000 (один мільйон) штук та
голосуючих простих іменних акцій - 1 000 000 (один мільйон) штук.
У відповідності до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»
кожний акціонер ПрАТ «Набережна-Інвест» має право внести пропозиції
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів
акціонерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
загальних зборів. Такі пропозиції повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань, а також подаватись в письмовій формі із зазначенням
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/
або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
З матеріалами (документами) щодо порядку денного Загальних зборів
акціонерів можна ознайомитись, а також внести пропозиції до питань,
включених до проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства – 04080, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 14, зал для проведення загальних зборів акціонерів (нумерація не передбачена), у робочі дні з
10:00 до 16:00, попередньо домовившись про зустріч за телефоном:
(044) 585 60 00 (відповідальна особа Нечепуренко Юлія Володимирівна)
та/або надіславши листа на адресу Товариства з бажаною датою та часом
зустрічі.
Інформація
також
розміщена
на
сайті
Товариства:
http://naberegnaja.jimdo.com/
Голова комісії з припинення 	Назаренко І.А.

Публічне акціонерне товариство
«Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство
«Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал»
2. Код за ЄДРПОУ - 26519933
3. Місцезнаходження – 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс – (044)206-33-88, (044) 206-33-51

4

5. Електронна поштова адреса – KAA@tc-bank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - http://www.tc-bank.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення – Відомості
про зміну складу посадових осіб
ІІ. Текст повідомлення
03.10.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал»

№191, 5 жовтня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
№10/2018 прийнято рiшення про виключення зi складу Наглядової ради
ПАТ «АКБ «Траст-капiтал».
Фiалко Олександр Олександрович (паспорт СО №952271, виданий Деснянським РУГУ МВС України в м.Києвi 31.05.2002р.) - виключений зi складу
Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» за власним бажанням. Припиняє
повноваження на посадi Члена Наглядової Ради (незалежного члена)
ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» з дня прийняття такого рiшення, на посадi перебував з 05.09.2018 року. Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал»
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
03.10.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал»
№10/2018 прийнято рiшення про обрання члена Наглядової ради ПАТ «АКБ
«Траст-капiтал».
Пiлюгаєва Олена Володимирiвна (паспорт 001894894, виданий 8029 вiд

22.05.2018р.) - обрана на посаду Члена Наглядової ради (незалежного
члена) ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» на строк до наступних рiчних зборiв банку. Приступає до виконання обов’язкiв з дня прийняття такого рiшення. Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Нацiональний банк України, з 03.04.1996 - по 05.02.2018, Головний спецiалiст вiддiлу лiцензування
юридичних осiб управлiння лiцензування юридичних осiб Департаменту
лiцензування. Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
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 ПАТ «АКБ «Траст-капітал» Кравченко П.І.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСИ-АВТО»
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 «ЧЕРКАСИ-АВТО»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 05390402
3. Місцезнаходження 19632 с. Степанки, Черкаського району, Черкаської області Смілянське шосе, 8-й км, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс (0472) 55-99-59 (0472) 55-99-58
5. Електронна поштова адреса butevich@auto.cherkassy.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис
товується
емітентом
для
розкриття
інформації
http://cherkassy-avto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють
спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій
II. Текст повідомлення
1). Дата вчинення дії: 02.10.2018;
02.10.2018 р. емітент отримав від власника акцій інформацію про
набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують
дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття: 5,00 (п’ять) грн.;
(крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік
права власності на акції емітента у депозитарній системі України)
Дата набуття такого пакета: 28.09.2018р.; (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції
емітента у депозитарній системі України)
Прізвище, ім’я, по батькові/найменування особи (осіб): юридична
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 «ЖИТОМИР-АВТО»; 2. Ідентифікаційний код

юридичної особи: 03112857; 3. Місцезнаходження: 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик вул. Богунська, 1а; 4. Міжміський
код, телефон та факс: (0412) 516-986 (0412) 516-986; 5. Електронна поштова адреса: schutskiy@zavto.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
zhytomir-avto.ukravtoua; 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог
глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ
цього Положення: Набуття прямо або опосередковано особою (особами,
що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій
II. Текст повідомлення
1).Дата вчинення дії: 02.10.2018;
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такого пакета акцій включно з днем набуття: 10,00 (десять) грн;
(крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України)
Дата набуття такого пакета: 28.09.2018р.; (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України)

особа ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»;
Ідентифікаційний код юридичної особи (осіб) - резидента або код/
номер особи (осіб) з торговельного, банківського чи судового реєстру,
реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави
про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента):
03121566;
Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 94,9597%;
Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій до набуття
права власності на такий пакет акцій (за наявності інформації):
99,9330%;
Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій після набуття права
власності на такий пакет акцій: 95,0219%;
Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (за наявності інформації):
99,9985%;
Прізвище, ім’я, по батькові/найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм,
передбачених статтями 65-65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»: відсутня.
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
Дирда В.О.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
03.10.2018
(дата)
Прізвище, ім’я, по батькові/найменування особи (осіб): Приватне акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація»;
Ідентифікаційний код юридичної особи (осіб) - резидента або код/номер
особи (осіб) з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента): 03121566;
Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить
особі (особам) в загальній кількості акцій до набуття права власності на
такий пакет акцій: 94,9007%;
Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить
особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права
власності на такий пакет акцій (за наявності інформації): 99,8946%;
Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить
особі (особам) в загальній кількості акцій після набуття права власності на
такий пакет акцій: 95,0001%;
Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить
особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права
власності на такий пакет акцій (за наявності інформації): 99,9992%;
Прізвище, ім’я, по батькові/найменування юридичної особи, визначеної
особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65-65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»:
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 		
О.В.Деркач
03.10.2018р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
2. Код за ЄДРПОУ: 24175269
3. Місцезнаходження: 04050 місто Київ, Глибочицька, 44
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-72-72, (044) 207-72-76
5. Електронна поштова адреса: admin@kniazha.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.kniazha.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
03.10.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 3-2018 вiд
03.10.2018 р.) було прийнято рiшення достроково припинити повноваження
Голови Наглядової ради Франца Фукса (вiдсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 30.08.2017 р.
03.10.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 3-2018 вiд
03.10.2018 р.) було прийнято рiшення достроково припинити повноваження
Заступника Голови Наглядової ради Юрая Лелкеша (вiдсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посадi перебував з 30.08.2017 р.
03.10.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 3-2018 вiд
03.10.2018 р.) було прийнято рiшення достроково припинити повноваження
Члена Наглядової ради Мартіна Штеніцера (вiдсутня згода на розкриття
паспортних даних). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi
перебував з 08.08.2017 р.
03.10.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 3-2018 вiд
03.10.2018 р.) було прийнято рiшення достроково припинити повноваження
Члена Наглядової ради Павела Бісека (вiдсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 08.08.2017 р.
03.10.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 3-2018 вiд
03.10.2018 р.) було прийнято рiшення достроково припинити повноваження
Члена Наглядової ради Корая Ердогана (вiдсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 08.08.2017 р.
03.10.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 3-2018 вiд
03.10.2018 р.) було прийнято рiшення достроково припинити повноваження
Члена Наглядової ради Нельги Павла Олександровича (вiдсутня згода на
розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посадi перебував з 08.08.2017 р.
03.10.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 3-2018 вiд
03.10.2018 р.) було прийнято рiшення обрати (переобрати) до складу Наглядової ради Франца Фукса з термiном повноважень до 08.08.2020 р. (вiдсутня
згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має, є представником акцiонера. Протягом останнiх пяти
рокiв Франц Фукс займав керiвнi посади в Акцiонерному товариствi «ВIЄННА
IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе» (VIENNA INSURANCE
GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe), обiймав посаду Голови Наглядової
Ради ПрАТ УСК «КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП».
03.10.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 3-2018 вiд
03.10.2018 р.) було прийнято рiшення обрати (переобрати) до складу Наглядової ради Юрая Лелкеша з термiном повноважень до 08.08.2020 р. (вiдсутня
згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має, є представником акцiонера. Протягом останнiх пяти
рокiв займав керiвнi посади в Акцiонерному товариствi «ВIЄННА IНШУРАНС
ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе» (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener
Versicherung Gruppe), обiймав посаду Заступника Голови Наглядової Ради
ПрАТ УСК «КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП».
03.10.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 3-2018 вiд
03.10.2018 р.) було прийнято рiшення обрати (переобрати) до складу Наглядової ради Мартіна Штеніцера з термiном повноважень до 08.08.2020 р.
(вiдсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцiй або часткою
в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, є представником акцiонера. Протягом останнiх пяти рокiв займав керiвнi посади в Акцiонерному товариствi
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«ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе» (VIENNA
INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe), обiймав посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ УСК «КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП».
03.10.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 3-2018 вiд
03.10.2018 р.) було прийнято рiшення обрати (переобрати) до складу Наглядової ради Павела Бісека з термiном повноважень до 08.08.2020 р.
(вiдсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцiй або часткою
в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, є представником акцiонера. Протягом останнiх пяти рокiв займав керiвнi посади в Акцiонерному товариствi
«ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе» (VIENNA
INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe), обiймав посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ УСК «КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП».
03.10.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 3-2018 вiд
03.10.2018 р.) було прийнято рiшення обрати (переобрати) до складу Наглядової ради Корая Ердогана з термiном повноважень до 08.08.2020 р.
(вiдсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцiй або часткою
в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, є представником акцiонера. Протягом останнiх пяти рокiв займав керiвнi посади в Акцiонерному товариствi
«ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе» (VIENNA
INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe), обiймав посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ УСК «КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП».
03.10.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 3-2018 вiд
03.10.2018 р.) було прийнято рiшення обрати (переобрати) до складу Наглядової ради Нельгу Павла Олександровича з термiном повноважень до
08.08.2020 р. (вiдсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом
акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, є представником
акцiонера. Протягом останнiх пяти рокiв займав посаду Голови Правлiння
ПАТ «Страхова компанiя «Українська страхова група», обiймав посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ УСК «КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП».
03.10.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 3-2018 вiд
03.10.2018 р.) було прийнято рiшення обрати до складу Наглядової ради
Мартіна Паноша з термiном повноважень до 08.08.2020 р. (вiдсутня згода
на розкриття паспортних даних). Пакетом акцiй або часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має, є представником акцiонера. Протягом останніх пяти років
займав керівні посади в Акціонерному товаристві «ВІЄННА ІНШУРАНС
ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе» (VIENNA INSURANCE GROUP AG
Wiener Versicherung Gruppe).
Згідно з протоколом Загальних зборів акціонерів № 3-2018 від
03.10.2018 р. припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Ервіна Назарова (згоди на розкриття паспортних даних не надавав). Пакетом акцiй
або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останніх п'яти
років обіймав посади фінансового контролера та ризик-менеджера в TBIH
Financial Services та VIENNA INSURANCE GROUP AG Winner Versicherung
Gruppe, Голови Ревізійної комісії ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС
ГРУП». На посаді перебував 6 років.
Згідно з протоколом Загальних зборів акціонерів № 3-2018 від
03.10.2018 р. припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Шинкарук
Ольги Анатоліївни (згоди на розкриття паспортних даних не надавала). Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймала посади начальника фінансового управління СК
«НОВА», начальника відділу контролінгу ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА
ІНШУРАНС ГРУП». На посаді перебувала 10 місяців.
Згідно з протоколом Загальних зборів акціонерів № 3-2018 від 03.10.2018 р.
припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Фінюка Олексія Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав). Пакетом акцiй або
часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймав
посади бухгалтера, Члена Ревізійної комісії ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП». На посаді перебував 5 років.
Згідно з протоколом Загальних зборів акціонерів № 3-2018 від
03.10.2018 р. Ервіна Назарова обрано (переобрано) Головою Ревізійної комісії до 08.12.2020 р. (згоди на розкриття паспортних даних не надавав).
Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом
останніх п'яти років обіймав посади фінансового контролера та ризикменеджера в TBIH Financial Services та VIENNA INSURANCE GROUP AG
Winner Versicherung Gruppe, Голови Ревізійної комісії ПрАТ «УСК «КНЯЖА
ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП».
Згідно з протоколом Загальних зборів акціонерів № 3-2018 від
03.10.2018 р. Фінюка Олексія Володимировича обрано (переобрано) Членом Ревізійної комісії до 08.12.2020 р. (згоди на розкриття паспортних даних
не надавав). Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не
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володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останніх п'яти років обіймав посади бухгалтера, Члена Ревізійної
комісії ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП».
Згідно з протоколом Загальних зборів акціонерів № 3-2018 від 03.10.2018 р.
Індутну Катерину Іванівну обрано Членом Ревізійної комісії до 08.12.2020 р.
(згоди на розкриття паспортних даних не надавав). Пакетом акцiй або часткою
в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймала посади
фахівця відділу фінансового планування та контролю, фахівця відділу корпо-

ративного планування та звітності, економіста фінансового департаменту, начальника відділу управлінської звітності та автоматизації, заступника начальника управління звітності з міжнародних стандартів фінансової звітності.
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
Грицута Д.О.
04.10.2018

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

03.10.2018 р.) було прийнято рішення з 05.10.2018 р. обрати (переобрати)
до складу Наглядової ради Юрая Лелкеша з терміном повноважень до
08.08.2020 р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера. Протягом останніх пяти років займав керівні посади в Акціонерному
товаристві «ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе»
(VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe), обіймав посаду Заступника Голови Наглядової Ради ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП».
03.10.2018 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 2-2018 від
03.10.2018 р.) було прийнято рішення з 05.10.2018 р. обрати (переобрати)
до складу Наглядової ради Мартіна Штеніцера з терміном повноважень до
08.08.2020 р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера. Протягом останніх пяти років займав керівні посади в Акціонерному
товаристві «ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе»
(VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe), обіймав посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС
ГРУП».
03.10.2018 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 2-2018 від
03.10.2018 р.) було прийнято рішення з 05.10.2018 р. обрати (переобрати) до
складу Наглядової ради Павела Бісека з терміном повноважень до
08.08.2020 р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій
або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера.
Протягом останніх пяти років займав керівні посади в Акціонерному товаристві «ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе» (VIENNA
INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe), обіймав посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП».
03.10.2018 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 2-2018 від
03.10.2018 р.) було прийнято рішення з 05.10.2018 р. обрати (переобрати) до
складу Наглядової ради Корая Ердогана з терміном повноважень до
08.08.2020 р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій
або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера.
Протягом останніх пяти років займав керівні посади в Акціонерному товаристві «ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе» (VIENNA
INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe), обіймав посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП».
03.10.2018 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 2-2018 від
03.10.2018 р.) було прийнято рішення з 05.10.2018 р. обрати (переобрати)
до складу Наглядової ради Нельгу Павла Олександровича з терміном повноважень до 08.08.2020 р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера. Протягом останніх пяти років займав посаду Голови
Правління ПАТ «Страхова компанія «Українська страхова група», обіймав
посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП».
03.10.2018 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 2-2018 від
03.10.2018 р.) було прийнято рішення з 05.10.2018 р. обрати до складу Наглядової ради Мартіна Паноша з терміном повноважень до 08.08.2020 р.
(відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера. Протягом останніх пяти років займав керівні посади в Акціонерному товаристві
«ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе» (VIENNA
INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe).
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
Грицута Д.О.
03.10.2018

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА
ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»

2. Код за ЄДРПОУ: 30434963
3. Місцезнаходження: 04050 м. Київ, Глибочицька, 44
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 044 585 55 08, +38 044 585 55 07
5. Електронна поштова адреса: Info@kniazha-life.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.kniazha-life.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
03.10.2018 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 2-2018 від
03.10.2018 р.) було прийнято рішення з 05.10.2018 р. достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Франца Фукса (відсутня згода на
розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На посаді перебував з 30.08.2017 р.
03.10.2018 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 2-2018 від
03.10.2018 р.) було прийнято рішення з 05.10.2018 р. достроково припинити повноваження Заступника Голови Наглядової ради Юрая Лелкеша (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі
емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 30.08.2017 р.
03.10.2018 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 2-2018 від
03.10.2018 р.) було прийнято рішення з 05.10.2018 р. достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Мартіна Штеніцера (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента
не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. На посаді перебував з 08.08.2017 р.
03.10.2018 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 2-2018 від
03.10.2018 р.) було прийнято рішення з 05.10.2018 р. достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Павела Бісека (відсутня згода на
розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На посаді перебував з 08.08.2017 р.
03.10.2018 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 2-2018 від
03.10.2018 р.) було прийнято рішенняз 05.10.2018 р. достроково припинити
повноваження Члена Наглядової ради Корая Ердогана (відсутня згода на
розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На посаді перебував з 08.08.2017 р.
03.10.2018 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 2-2018 від
03.10.2018 р.) було прийнято рішення з 05.10.2018 р. достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Нельги Павла Олександровича
(відсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. На посаді перебував з 08.08.2017 р.
03.10.2018 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 2-2018 від
03.10.2018 р.) було прийнято рішення з 05.10.2018 р. обрати (переобрати)
до складу Наглядової ради Франца Фукса з терміном повноважень до
08.08.2020 р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера. Протягом останніх пяти років Франц Фукс займав керівні посади в
Акціонерному товаристві «ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг
Группе» (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe),
обіймав посаду Голови Наглядової Ради ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА
ІНШУРАНС ГРУП».
03.10.2018 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 2-2018 від
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ.20-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД
ІМ.20-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ»
(код за ЄДРПОУ 00851198, місцезнаходження: 64508, Харківська обл.,
Сахновщинський р-н, село Сугарівське)
повідомляє про проведення Річних чергових загальних зборів
акціонерів,
які відбудуться 09 листопада 2018 р. о 12:00 год.
за адресою: Харківська обл., Сахновщинський р-н, село Сугарівське,
центральна контора, кімната № 2.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем
проведення зборів з 11:20 до 11:50 год.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1.Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2.Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
3.Обрання голови та секретаря загальних зборів.
4.Про порядок проведення загальних зборів.
5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого
та кумулятивного голосування.
6. Звіт Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
9. Затвердження річного звіту (балансу) Товариства за 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
11. Припинення повноважень Голови, членів та секретаря Наглядової ради.
12. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про зміну типу і назви товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ.20-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ»,
скорочене найменування ПРАТ «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ».
Надання повноважень щодо переоформлення документів товариства у
зв’язку зі зміною типу та назви товариства.
14. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання,
та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.
15. Затвердження нової редакції положення про Загальні збори товариства.
16. Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду товариства.
17. Затвердження нової редакції положення про Правління товариства.
18. Затвердження нової редакції положення про Ревізійну комісію товариства.
19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
21. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
43318
35368

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 р.
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство
«АГРО»,
місцезнаходження, міжмісь16459456, вулиця Золотоустівська,
кий код та телефон емітента
будинок 44/22, квартира 71, м.Київ,
01135, Україна, 044-462-50-20
2. Дата розкриття повного
02.10.2018 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://16459456.smida.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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Основні засоби (за залишковою вартістю)
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн)

5496
19968
4414
356
5388
25557
1549
17761
447
6194160
0,072

5365
17907
1252
406
6463
25110
1549
315
9943
1522
6194160
0,2457

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 05 листопада 2018 року, за три робочі дні
до дня проведення зборів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://20rokiv.nr-avers.com.ua .
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий
няття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: Харківська
обл., Сахновшинський р-н, село Сугарівське, Центральна контора, каб. № 2
бухгалтерія з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ткачова Тетяна Миколаївна.
А також права надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про
акціонерні товариства».
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38
ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до
складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення
загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування,
оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи
не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних
зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних
зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій
розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право
у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
Телефон для довідок: 05762-3-06-04
Наглядова рада ПАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ.20-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ»

ТОВ «КУА «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ»

УТОЧНЕННЯ
повідомлення опублікованого в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №174
(2927) від 12.09.2018 року про прийняття рішення про продовження строку діяльності та порядок викупу інвестиційних сертифікатів ПАЙОВОГО
ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «КАСКАД»
Цим, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУА «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ», ідентифікаційний код 35691307 (надалі –
«Товариство»), місцезнаходження якого: Україна, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 3-А, уточнює, що 10 вересня 2018 року Загальними зборами учасників
Товариства на підставі положень частини 2 статті 7 Закону України «Про інститути спільного інвестування» № 5080-VI від 05.07.2012 року (зі змінами),
було прийнято рішення про продовження строку діяльності Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду
«Каскад», реєстраційний код за ЄДРІСІ - 2331281 (надалі – «Фонд») на
10 років, а саме з 08 грудня 2018 року до 08 грудня 2028 року.
Директор ТОВ «КУА «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ»
Ільченко М.В.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ»
2. Код за ЄДРПОУ 04542755
3. Місцезнаходження вул.Святошинська, буд.3, м.Київ, 03115
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 2235275, (044) 2235275
5. Електронна поштова адреса: fox_ol@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http:// kggsnab.kiev.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
21 вересня 2018 р. за наказом Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
- звільнено Головного бухгалтера Філоненко Марину Іванівну (паспорт
СО 567297 виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві,
22.02.2001р.) на підставі наказу Директора (Наказ №5-К від 21.09.2018р.).
Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,00 грн. Обіймала дану посаду з 25.12.2014р.;
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість
звільненої особи нікого не призначено.

Повідомлення про виникнення особливої інформації:
1.Загальні відомості:

2. Текст повідомлення
20.09.2018 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв товариства прийнято рiшення про змiну типу та назви акцiонерного товариства.
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну
особу, що мiстяться в ЄДР: 03.10.2018 р. Повне найменування акцiонерного
товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство «Коростишiвське автотранспортне пiдприємство 11842». Повне найменування акцiонерного
товариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне товариство «Коростишiвське
автотранспортне пiдприємство 11842»
3. Підпис
Директор Соловей В.В.,підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає,що він несе відповідальність згідно з законодавством. 03.10.2018 р.

Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне
товариство «Коростишiвське автотранспортне пiдприємство 11842»; Ідентифікаційний код

за ЄДРПОУ емітента: 03116648; Місцезнаходження емітента: 12503, Житомирська обл.,м. Коростишiв Грибоєдова, б.37; Міжміський код, телефон та
факс емітента:(04130)3-52-49; Електронна поштова адреса емітента:
11842@emzvit.com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується
емітентом
для
розкриття
інформації:
www.koratp11842.ho.ua; Вид особливої інформації: Відомості про зміну
типу акціонерного товариства.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Директор
Собків Д.І. підпис, м. п. 04.10.2018р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
1. Повне найменування емітента:

2. Код за ЄДРПОУ: 14305909
3. Місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-87-42 (43) (044) 285-3231
5. Електронна поштова адреса: info@aval.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.aval.ua/about/for_publication/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
01 жовтня 2018 року Наглядова рада АТ "Райффайзен Банк Аваль"
(Протокол №НР-6/1 вiд 01.10.2018 року) прийняла рiшення про призначення Лавренчука Володимира Миколайовича Головою Правлiння АТ
"Райффайзен Банк Аваль" строком на три роки з 31.12.2018 року по
31.12.2021 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв перебував на посадi Голови
Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Банку не володiє, згоди на розкриття паспортних даних не надано.
01 жовтня 2018 року Наглядова рада АТ "Райффайзен Банк Аваль"
(Протокол №НР-6/2 вiд 01.10.2018 року) прийняла рiшення про призначення Бьоша Герхарда Першим заступником Голови Правлiння, членом
Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль", строком на три роки з
31.12.2018 року по 31.12.2021 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв перебував на
посадi Першого заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк
Аваль".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Банку не володiє, згоди на розкриття паспортних даних не надано.
01 жовтня 2018 року Наглядова рада АТ "Райффайзен Банк Аваль"
(Протокол №НР-6/4 вiд 01.10.2018 року) прийняла рiшення про призначення Коссманна Роберта Заступником Голови Правлiння, членом Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" строком на три роки з 31.12.2018 року по 31.12.2021 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв перебував на посадi Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Банку не володiє, згоди на розкриття паспортних даних не надано.
01 жовтня 2018 року Наглядова рада АТ "Райффайзен Банк Аваль"
(Протокол №НР-6/3 вiд 01.10.2018 року) прийняла рiшення про призначення Гурiної Наталiї Олександрiвни Заступником Голови Правлiння, членом Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" строком на три роки з
31.12.2018 року по 31.12.2021 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв перебувала
на посадi Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, розмір
пакету акцій, якою володіє особа становить 0,00% в статутному капіталі
Банку, згоди на розкриття паспортних даних не надано.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
III. Підпис ТОВАРИСТВО
1. Особа, зазначена
нижче, підтверджує достовірність інформації, що
"ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО"
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід(код ЄДРПОУ 01881706, місцезнаходження: Україна, 10001, Житомирсно із законодавством.
ька обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 63-А) повідомляє
2. Найменування посади
про втрату оригінала Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, реєстраційГолова Правлiння
ний №17/06/1/11, дата реєстрації 11.02.2011 року, що видане ЖитомирсьЛавренчук Володимир Миколайович
ким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та
01.10.2018 р.
фондового ринку України.
Річна
інформація емітента цінних паперів
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cati-
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№191, 5 жовтня 2018 р.

ПАТ "ПМК-140"

за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона 140", 01034490, 25018, м.Кропивницький, вул.Холодноярська,206, 050-9304181.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 04.10.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: 01034490.smіda.gov.ua.
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю "Аналітик-Центр", 40079008.
5. Інформація про загальні збори: Загальні збори акціонерів протягом
2017 року не скликалися і не проводилися.
6. Інформація про дивіденди: Дивіденди за минулий і позаминулий рік
не нараховувалися згідно рішення загальних зборів акціонерів.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПРИВАТНЕ
"ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕКОТЕКСТИЛЬ»

(код ЄДРПОУ 01881706, місцезнаходження: Україна, 10001, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 63-А) повідомляє
про втрату оригінала Свідоцтва
про реєстрацію випуску акцій, реєстраційПовідомлення
ний №17/06/1/11,про
дата
реєстрації 11.02.2011
що видане Житомирсьвиникнення
особливоїроку,
інформації
ким територіальним
управлінням
Державної
комісії
з цінних паперів та
(інформації
про іпотечні
цінні
папери,
фондового ринку
України. фонду операцій з нерухомістю)
сертифікати
емітента
1. Загальні відомості
Річна
1. Повне найменування
емітента
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
інформація
емітента
цінних паперів
ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕКСТИЛЬ»
за 2017 рік
2. Код за ЄДРПОУ
00307230
3.1.Місцезнаходження
м.ЄДРПОУ,
Житомир місцезнаходженпр-т Миру, 16
Повне найменування емітента,10020
код за
4. Міжміський
код,
та факс
(0412) Публічне
41-81-30 (0412)
41-81-30
ня,
міжміський
кодтелефон
та телефон
емітента:
акціонерне
товарис5. Електронна
адресаколона184@comreg.com.ua
тво
"Пересувнапоштова
механізована
140", 01034490, 25018, м.Кропив6. Адресавул.Холодноярська,206,
сторінки в мережі
www.ztsocks.com
ницький,
050-9304181.
Інтернет,
додатково
використо2. Дата яка
розкриття
повного
тексту річної інформації у загальнодосвуєтьсяінформаційній
емітентом для розкриття
тупній
базі даних Комісії: 04.10.2018.
інформації
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
7. Видінформацію:
особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
річну
01034490.smіda.gov.ua.
розміщенняфірми,
цінних якою
паперів
на
4. Найменування, код за ЄДРПОУпро
аудиторської
провесуму, що перевищує 25 відсотків
дений аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою відповістатутного капіталу
дальністю "Аналітик-Центр", 40079008.
2. Текст
повідомлення
5. Інформація про загальні
збори:
Загальні збори акціонерів протягом
Дата
рішення
розміщення цінних паперів на суму, що
2017
рокуприйняття
не скликалися
і непро
проводилися.
перевищує
25 відсотків
статутногоДивіденди
капіталу: 03.10.2018
6. Інформація
про дивіденди:
за минулийроку.Найменувані позаминулий рік
ня
що прийняв
такерішення
рішення:загальних
позачергові
загальні
збори акціонерів
не органу,
нараховувалися
згідно
зборів
акціонерів.
Товариства.Вид, тип: акції прості іменні.Кількість та сума цінних паперів:
250000 шт.Спосіб їх розміщення: без здійснення публічної пропозиції шляхом їх безпосередньої пропозиції заздалегідь визначеному колу осіб - серед акціонерів Товариства.Порядок здійснення такого розміщення (емісії)
(самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про
андеррайтинг): самостійно без залучення андеррайтера.Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій: номінальна вартість 2500000,00 грн., ціна розміщення
4725000,00 грн., визачена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Експертне
бюро Шашкова» (ЄДРПОУ-41272981) та затверджена рішенням Наглядової ради.Розміщення акцій не призводить до зміни власника значного пакета акцій емітента, але може призвести до збільшення частки у статутному капіталі акціонера, який вже володіє пакетом у розмірі 5 і більше
відсотків акцій: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ» (ідентифікаційний код34568830), володіє 199220 шт. акцій емітента, що складає частку в статутному капіталі 91,767% до розміщення акцій.Співвідношення (у відсотках)
загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються,
до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення:
115,158%.співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості
цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 100%.Інформація про
права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: інвестори в цiннi папери, що розмiщуються отримують однакову сукупнiсть прав,
включаючи право на участь в управлiннi Товариством; отримання
дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна
або вартостi;отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства у порядку, визначеному законодавством України;також iншi права,
передбаченi чинним законодавством, Статутом товариства, рiшеннями
Загальних зборiв акцiонерiв. Спосіб оплати цінних паперів: оплата акцiй
здiйснюється виключно грошовими коштами у нацiональнiй валютi України шляхом перерахування повної вартости акцiй за цiною розмiщення на
поточний рахунок товариства. Активами, iншими, нiж грошовi кошти, оплата не здiйснюється.
Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: поповнення статутного капіталу, оновлення основих засобів, реконструкція виробництва.Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів,
відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють не
надаються, оскільки рішення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів емітента.Інформація щодо можливості конвертації цінних
паперів: можливiсть конвертацiї акцiй, що випускаються, не передбачена.
Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: емітент
зобов’язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій
в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади. Генеральний директор Клімінський Віктор
Антонович.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

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

ТОВАРИСТВО
«ЕКОТЕКСТИЛЬ»

00307230
10020 м. Житомир пр-т Миру, 16
(0412) 41-81-30 (0412) 41-81-30
184@comreg.com.ua
www.ztsocks.com

Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Рiшенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 03.10.2018 року припинено повноваження Голови Наглядової ради
Товариства Самохвалова Сергія Івановича. Рішення прийнято у зв’язку з
наявною пропозицією переобрати склад Наглядової ради. Володіє часткою
0,0005% в Статутному капіталі Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi:
20.04.2017р. - 03.10.2018р.Рiшенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 03.10.2018 року припинено повноваження
Члена Наглядової ради Товариства Ямщикової Лариси Олександрiвни.
Рішення прийнято у зв’язку з наявною пропозицією переобрати склад Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями
Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 20.04.2017р.  03.10.2018р.Рiшенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства,
що відбулися 03.10.2018 року припинено повноваження Члена Наглядової
ради Товариства Константiновського Олександра Леонiдовича. Рішення
прийнято у зв’язку з наявною пропозицією переобрати склад Наглядової
ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 20.04.2017р. 03.10.2018р.Рiшенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства,
що відбулися 03.10.2018 року припинено повноваження Голови Ревізійної
комісії Товариства Дячук Олени Володимирівни. Рішення прийнято у
зв’язку із змінами до Статуту та скасуванням Ревізійної комісії як органу Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi:
20.04.2017р.  - 03.10.2018р. На дану посаду нікого не призначено.Рiшенням
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися
03.10.2018 року припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Товари-

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО
ня, міжміський код та телефон
"УКРНАФТА", 00135390м. Київ ,
емітента
Шевченкiвський, 04053, м. Київ,
пров. Несторiвський, буд. 3-5
(044) 506-10-45
2. Дата розкриття повного тексту 04.10.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
www.ukrnafta.com
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ ТОВ "АФ ''ПрайсвотерхаусКуперс
аудиторської фірми (П. І. Б.
(Аудит)", 21603903
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори Збори відбулись 18.05.2017
(розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент - акціонерне
товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ства Куницької Віти Валеріївни. Рішення прийнято у зв’язку із змінами до
Статуту та скасуванням Ревізійної комісії як органу Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 20.04.2017р. - 03.10.2018р. На дану
посаду нікого не призначено.Рiшенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 03.10.2018 року припинено повноваження
Члена Ревізійної комісії Товариства Пивовар Тетяни Андріївни. Рішення
прийнято у зв’язку із змінами до Статуту та скасуванням Ревізійної комісії як
органу Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi:
20.04.2017р. - 03.10.2018р. На дану посаду нікого не призначено.Рiшенням
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися
03.10.2018 року та Наглядової ради Товариства, Головою Наглядової ради
Товариства обрано Самохвалова Сергія Івановича. Рішення прийнято на
підставі пропозицій акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Володіє часткою 0,0005% в Статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок,
на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради ПАТ «УКРАЇНА». Позачергові збори акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 03.10.2018 року) обрали Самохвалова Сергія Івановича на посаду Члена Наглядової ради, а засiдання
Наглядової ради (Протокол вiд 03.10.2018 року) обрали його Головою Наглядової ради, згiдно Статуту Товариства.Рiшенням позачергових загальних
зборів акціонерів Товариства, що відбулися 03.10.2018 року, Членом Наглядової ради Товариства обрано Тимчук Валентину Василівну, яка є представником акціонера ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ»
(ЄДРПОУ-34568830), що володіє часткою 91,767% в Статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято на підставі пропозицій акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа
протягом останнiх п'яти рокiв: провідний економіст ПрАТ «Екотекстиль».
Рiшенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 03.10.2018 року, Членом Наглядової ради Товариства обрано Куницьку
Віту Валерівну, яка є представником акціонера ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ» (ЄДРПОУ-34568830), що володіє часткою 91,767% в Статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято на підставі пропозицій акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник відділу
матеріально-технічного постачання ПрАТ «Екотекстиль».
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством. 3.2. Найменування посади. Генеральний директор Клімінський Віктор Антонович.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.
грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
32069020 31380448
Основні засоби (за залишковою вартістю)
13399311 14464452
Довгострокові фінансові інвестиції
9417
9417
Запаси
5199130
4061772
Сумарна дебіторська заборгованість
713806
763003
Грошові кошти та їх еквіваленти
380996
246158
Власний капітал
737080
656865
Статутний капітал
1010972
1010972
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-17150369 -17119762
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1814520
1691619
Поточні зобов'язання і забезпечення
29517420 29031964
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
1.87
-199.75
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
1.87
-199.75
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
54228510 54228510
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
протягом звітного періоду у відсотках від
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «КАПIТАЛ-СТРАХУВАННЯ»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНIЯ «КАПIТАЛСТРАХУВАННЯ»
2. Код за ЄДРПОУ
34807946
3. Місцезнаходження
01054, мiсто Київ, вулиця Ярославiв
Вал, 21-Л
4. Міжміський код, телефон та факс 0442340284 0442340284
5. Електронна поштова адреса
office@ks.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- ks.kiev.ua
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета

яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій
II. Текст повідомлення
Згiдно отриманого 03.10.2018 р. вiд ПАТ «НДУ» реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв, складеного станом на 01.10.2018р., стало вiдомо,
що вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв
простих акцiй ПрАТ «СК «КАПIТАЛ-СТРАХУВАННЯ», а саме: пакет акцiй
юридичної особи - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «НОТЕР
IНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ - 42248106, 03190, м. Київ, вул. Саратовська,
31, оф. 5), збiльшився з 0 шт. (вiдсоток у СК - 0%, вiдсоток у загальний
кiлькостi голосуючих акцiй - 0%) до 7 385 шт. (вiдсоток у СК – 99,8%,
вiдсоток у загальний кiлькостi голосуючих акцiй – 99,8%).
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
Носко Оксана Олександрiвна
(ініціали та прізвище керівника)
Голова правлiння
(підпис)
03.10.2018
(дата)

Приватне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя «Євроiнс Україна»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя «Євроiнс
Україна»
2. Код за ЄДРПОУ
22868348
3. Місцезнаходження
03150, м. Київ, вулиця Велика
Василькiвська, будинок 102
4. Міжміський код, телефон та факс 044-247-44-77 044-247-44-77
5. Електронна поштова адреса
irina.kovalyova@euroins.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
https://euroins.com.ua/uk/category/
Інтернет, яка додатково використо- news-uk/
вується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
За результатами проведення засiдання Наглядової ради Приватного
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна» 01.10.2018

(Протокол № 165 вiд 01.10.2018) було прийнято рiшення про подовження
термiну повноважень Заступника Голови Правлiння Третяк Людмили
Анатолiївни, яка, вiдповiдно до норм ст. 11.6 Статуту ПрАТ «СК «Євроiнс
Україна», є одночасно членом Правлiння Товариства, до 01.10.2019 р.
Третяк Людмила Анатолiївна була призначена на посаду Заступника
Голови Правлiння з 02.10.2017 р. на один рiк, протоколом засiдання Наглядової ради № 165 вiд 01.10.2018 термiн повноважень подовжено до
01.10.2019 р.; згоду на розкриття паспортних даних Третяк Л.А. не давала;
часткою в статутному капiталi емiтента (ПрАТ «СК «Євроiнс Україна») не
володiє (0%); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має; протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на наступних посадах:
- ПрАТ «СК «УНIКА», директор дирекцiї «Херсонської обласної
дирекцiї»;
- ПрАТ «СК «Євроiнс Україна», виконавчий директор.
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
Волков Олександр Васильович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
02.10.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПІК»

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІК»(ідентифікаційний
код 05467033, місцезнаходження: 67550, Одеська обл., Лиманський
район, селище міського типу Нові Білярі, ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ
ШОСЕ, 34 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
22 жовтня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 67550, Одеська
обл., Лиманський район, селище міського типу Нові Білярі,
ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34, у кім. №1.
Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у позачергових
загальних зборах відбудеться з 10:00 до 10:45 у день та за місцем проведення позачергових загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
позачергових загальних зборах – 16жовтня 2018 року.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови
комісії – Гудзенко Сергій Федорович, членів комісії – Лобчук Олег Вячеславович, Бесараб Василь Григорович та прийняти рішення про
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припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів
акціонерів.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню
для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.
Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Товариства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.
3. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: обрати головою Зборів – Єщенко Ольгу Вікторівну, секретарем – Сіманенкову Валерію Олександрівну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.
4. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: затвердити порядок проведення Зборів: по всім
питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування; для доповідей з питань порядку денного – до 30 хвилин, а
для запитань та відповідей – до 20 хвилин.
5. Про надання згоди та повноважень на укладення значного правочину.

№191, 5 жовтня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Проект рішення: надати згоду Зборів Директору Товариства на
укладення Договорів купівлі-продажу Земельної ділянки з Новобілярською селищною радою Лиманського району Одеської області. Експертна грошова оцінка відчужуваної Земельної ділянки несільськогосподарського призначення становить 21 983 828,49 (двадцять один
мільйон дев’ятсот вісімдесят три тисячі вісімсот двадцять вісім)
гривень, сорок дев’ять копійок (без урахування ПДВ), що в розрахунку
за 1 (один) кв.м. становить 54,51 (п’ятдесят чотири) гривні,
п’ятдесят одна копійка, згідно Звіту про експертну грошову оцінку
земельної ділянки, виданого ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС». Ціна продажу
Земельної ділянки визначається в розмірі 21 983 828,49 (двадцять
один мільйон дев’ятсот вісімдесят три тисячі вісімсот двадцять
вісім) гривень, сорок дев’ять копійок. Інші умови договору купівліпродажу Земельної ділянки визначатимуться на розсуд Директора
Товариства. Проект договору купівлі-продажу Земельної ділянки було
надано акціонерам для ознайомлення.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного:http://pik-cjsc.com.ua/
Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (02жовтня 2018 року) – 7044 шт.;
Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (02 жовтня 2018 року) – 6618 шт.;
Для участі у загальних зборах необхідно надати:
- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу
(паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та
голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.
До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники)
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 67550, Одеська обл., Лиманський район, селище
міського типу Нові Білярі, ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34, у кім.
№1,у робочі дні з понеділка по п’ятницю, з 10:00 години до 12:00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – директор Олексюк Андріан Іванович.
Довідки за телефоном: (050)4902432.
Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають
можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку
із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У
такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше
ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань,
включених до проекту порядку денного загальнихзборів та порядку
денного загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих
днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів.
Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань,
включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів
до дати проведення Зборів,а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку
денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не
пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до
складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або

більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову
у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів
(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами
строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.
У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове
припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається
пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів.
Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути
прийнято тільки у разі:недотримання акціонерами строку та/або неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято при
недотриманні акціонерами строку та/або неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні,у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту
порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом
трьох днів з моменту його прийняття.
У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство
не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний,
а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше
ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на
власному веб-сайті Товариства.
Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє
проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи
може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного
було безпідставно відмовлено акціонеру.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого
представника, повідомивши про це директора Товариства.
Повідомлення акціонером директораТовариства про призначення,
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про
електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 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 представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого
представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних
зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера,
який видав довіреність, замість свого представника.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо
«МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД:25412361
Місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н,
м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1
(надалі – «Товариство»)
Шановний акціонере!
Товариство цим повідомляє про проведення позачергових загальних
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 жовтня 2018 року об
11:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за
адресою:Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, в адмінбудинку, приміщення актового
залу №1.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 24 жовтня 2018 року з
10:30 до 11:00 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1,
в адмінбудинку, приміщення актового залу №1.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному

станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових
загальних зборах акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 18 жовтня
2018 року.
Для реєстрації для участі у позачергових загальних зборах акціонерів
Товариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує
особу; представник акціонера - додатково документ, що належним чином
підтверджує його повноваження діяти від імені акціонера.’
У реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових
загальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів,
які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження
представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка,
вул. Елеваторна, 1, в адмінбудинку, приміщення актового залу №1, по вівторках і четвергах з 9-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа
товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Палій К.В.

Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено такий проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених до порядку денного:
Порядок денний:
Проекти рішень
з питань, включених до порядку денного:
1. Про обрання членів
Обрати Головою Лічильної комісії – Шкварко Вікторію Вікторівну, Членами Лічильної комісії – Калінкіна Павла
Лічильної комісії та прийняття
Валерійовича, Пахолюк Дар’ю Олексіївну із припиненням їх повноважень з моменту закриття загальних зборів
рішення про припинення їх повнова- акціонерів товариства.
жень.
Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на Загальних зборах, шляхом його
2. Про затвердження
підписання головою реєстраційної комісії.
порядку та способу засвідчення
бюлетеню для голосування на
Загальних зборах.
3. Про обрання Голови
Обрати Головою Загальних зборів – Голодненко Вікторію Олександрівну, Секретарем Загальних зборів – Теслю
та секретаря Загальних
Родіона Ігоровича на час проведення цих Загальних зборів.
зборів.
Затвердити наступний регламент (порядок) проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:
4. Затвердження регламенту
позачергових Загальних зборів
 по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
акціонерів Товариства.
 для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
 заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку
черговості їх надходження у письмовому вигляді;
 питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в
письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
 питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо
питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не
підлягають;
 для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку
денного, надається до 3-х хвилин;
 кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно звернулись до Наглядової ради та отримали відповідну згоду.
5. Прийняття рішення про зміну типу У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) змінити тип Товариства з
акціонерного товариства з публічного публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Згідно статті 5 Закону зміна типу
на приватне.
товариства з публічного на приватне не є його перетворенням. Ідентифікаційний код юридичної особи залишається без змін: 25412361.
6. Затвердження нового
У зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне затвердити нове найменування Товариства: повне
найменування Товариства
найменування – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»; скорочене
у зв'язку зі зміною його
найменування – ПрАТ «МХП» або ПрАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ».
типу.
7. Внесення та затвердження
1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції (у зв’язку із приведенням
змін до Статуту Товариства та
діяльності відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства».
внутрішніх положень
2. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.
Товариства, в тому числі
3. Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.
пов’язаних із приведенням
4. Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.
діяльності Товариства у
5. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління
відповідність з Законом
Товариства із правом передоручення третім особам.
України «Про акціонерні
товариства», затвердження
нової редакції Статуту
Товариства та внутрішніх
положень Товариства,
затвердження уповноваженої
особи на підписання Статуту
Товариства та внутрішніх положень
Товариства.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
8. Про зміну найменування відокрем- 1. У зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне затвердити нове найменування окремих підрозділених підрозділів Товариства у
лів Товариства:
зв'язку зі зміною його типу.
НАЙМЕНУВАННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СТАРИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА НОВА" ПРИВАТНОГО
33111587
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ "
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СПЕКТР" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
35388959
"МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КОМБІКОРМОВИЙ КОМПЛЕКС "ЛАДИЖИНСЬКИЙ"
36287142
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ПТАХОФАБРИКА "ВІННИЦЬКИЙ БРОЙЛЕР" ПРИВАТНОГО
36287158
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС" ПРИВАТНОГО
36287163
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ"
37113457
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ПТАХОФАБРИКА МИРОНІВСЬКА" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР39598702
НОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КАЛИНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
41442526
ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
39669254
"МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ"
2. Уповноважити підписати нові редакції положень підрозділів Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.
3. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції положень підрозділів Товариства Голові
правління Товариства із правом передоручення третім особам.
Права акціонерів
йонів сімсот одинадцять тисяч шістсот вісімдесят) штук простих іменних акцій.
Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акСтаном на 25вересня 2018 року (дата складення переліку акціонерів,
ціонери Товариства до початку Загальних зборів можуть надавати письмові
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), зазапитання Товариству щодо питань, включених до порядку денного Загальгальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 3 147 219 928 (три
них зборів та порядку денного Загальних зборів. Оскільки повідомлення про
мільярди сто сорок сім мільйонів двісті дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот двадскликання Загальних зборів здійснюється за скороченою процедурою (не
цять вісім) штук простих іменних акцій.
пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) відповідно до абзацу першого
Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.
частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
денний Загальних зборів затверджено Наглядовою радою Товариства при
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
прийнятті рішення про скликання Загальних зборів.
https://www.mhp.com.ua
Довідки за телефоном: (044) 207-00-40
Інформація про кількість акцій
Станом на 25вересня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким
_________________________ Жукотанський Олександр Васильович
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кільГолова Наглядової ради
кість акцій Товариства складає 3 147 711 680 (три мільярди сто сорок сім мільПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
« СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА»
(код ЄДРПОУ 32709143)
Директор ПрАТ « СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА» відповідно повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«СОФІЙСЬКА БРАМА», яке відбудеться 14листопада2018 року о
16.00 год. за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 19/5. Реєстрація
акціонерів та довірених осіб для участі у загальних зборах буде проводитись14листопада2018 року з15.00 до 15.45 год. За вказаною адресою. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), для представників акціонерів – довіреність
(доручення), посвідчену у встановленому законодавством порядку.
Порядок денний:
1. Обрання організаційно-розпорядчих органів чергових загальних зборів акціонерів (президії в складі Голови та секретаря зборів, лічильної комісії) та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА».
2. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення: Прийняти запропоновані зміни та доповнення до
Статуту ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА»шляхом
затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Доручити голові загальних зборів акціонерів Товариства Назимко О.М. та секретарю загальних зборів акціонерів Дроботу Ю.М. підписати нову редакцію Статуту.
Доручити виконавчому органу Товариства вчинити всі необхідні дії для
державної реєстрації нової редакції Статуту в порядку та терміни передбачені чинним законодавством.
3. Про затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду та
Виконавчий орган Товариства.
Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні
збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства.
4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради, встановлення
кількості осіб членів Наглядової ради та обрання нового складу членів Наглядової ради Товариства. Призначити члені Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради. Встановити кількісний склад наглядової ради з двох осіб. Призначити членами
наглядової ради: Назимко О.М. та Вишневського А.М.
5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру
винагороди членам Наглядової ради Товариства та затвердження Положення про винагороду членам Наглядової ради Товариства. Про обрання
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової
ради Товариства.
Проект рішення: Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства:
1. Договір неоплатний.
2. Член НР зобов'язується:
- у своїй діяльності керуватися положеннями Статуту Товариства,
Положенням про Наглядову раду та суворо виконувати вимоги цих документів;
- добросовісно виконувати свої обов'язки;
- виконувати свої обов'язки особисто та не передавати свої повноваження іншим особам;
- не допускати розголошення комерційної таємниці Товариства та іншої конфіденційної інформації під час членства в НР і протягом трьох
років після виходу зі складу НР;
- не пропускати без поважної причини засідання НР; про неможливість
прибути на засідання завчасно попереджати голову НР;
- член Наглядової ради про наявність у нього конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства до прийняття відповідного рішення (укладення правочину) доводить до відома про це НР;
- компенсувати Товариству збитки, заподіяні Товариству внаслідок
невиконання або неналежного виконання ним свого зобов'язання діяти добросовісно і розумно в найкращих інтересах Товариства.
3. Член НР має право:
- одержувати інформацію про діяльність Товариства від органів управління та посадових осіб Товариства;
- на оплату своєї діяльності та компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням ним функцій члена Наглядової ради, за рахунок Товариства.
4. Товариство зобов'язується:
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- створювати всі умови для повноцінної діяльності НР;
- оплачувати діяльність членів НР та компенсувати витрати,
пов'язані з виконанням функцій члена НР;
- надати приміщення для проведення засідань НР та роботи членів НР.
Встановити щомісячну винагороду кожному члену Наглядової ради Товариства відповідно до Положення про винагороду членам Наглядової
ради, затвердити Положення про винагороду членам Наглядової ради Товариства та обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства Голову Загальних зборів Назимко О.М..
6. Звільнення директора Доротюк І.В. та обрання нового директора в
особі Дробота Юрія Михайловича.

7. Затвердження зміни назви (найменування) ПрАТ «Страхова компанія
«Софійська брама».
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких
зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему
України.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна
ознайомитися у Товаристві в робочі дні. Відповідальною особою за
порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Доротюк Ірина Василівна
Довідки за телефоном: (044) 2275752
Директор ПрАТ « СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА»
Доротюк Ірина Василівна

Публічне акціонерне товариство
«ВіЕс Банк»
Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 19358632)
Спостережна рада Публічного акціонерного товариства
«ВіЕс Банк»
повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів
Повне найменування та місцезнаходження товариства:
Публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк», Україна, 79000,
м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11.
Дата та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди
мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів:
16 жовтня 2018 року о 10:30 год. за адресою: Україна, 01032,
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, конференц - зал.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного
Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк».
1. Про затвердження Передавального акту.
2. Про внесення змін до персонального складу комісії з реорганізації (комісії з припинення) ПАТ «ВіЕс Банк».
3. Затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, які
укладені з членами Спостережної ради ПАТ «ВіЕс Банк».
У відповідності до вимог Закону України «Про спрощення процедур
реорганізації та капіталізації банків» пропозиції до порядку денного
Загальних Зборів не приймаються, матеріали загальних зборів акціонерам банку не надсилаються та надаються для ознайомлення на їх
вимогу у робочі дні, робочий час за адресою місцезнаходження
ПАТ «ВіЕс Банк»: Україна, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11,
а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, є Голова комісії з реорганізації (комісії з припинення), Голова Правління ПАТ »ВіЕс Банк» Походзяєва
Ірина Вікторівна. Уповноваженою особою, відповідальною за порядок
ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, є Єпішина Ірина
Віталіївна. Довіреність на право участі та голосування на Загальних

Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може
посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність
на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на
це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах 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 голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 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 представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та
голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих
Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого
представника.
Для участі у Загальних Зборах, акціонерам необхідно мати при собі
документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства,
та документ, що посвідчує особу (паспорт). Довідки за телефонами у
м. Львові (032) 255 0254, (032) 297 0583. Адреса веб-сайту, на якому
розміщена інформація з питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк»: www.vsbank.ua.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у
повідомленні.
Голова комісії з реорганізації (комісії з припинення),
Голова Правління 	Походзяєва І.В.
04.10.2018р.

Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «Українська страхова
група»

позачергових Загальних зборів, а саме, на 21.08.2018р.) – 1 142 594 (один
мільйон сто сорок дві тисячі п’ятсот дев’яносто чотири) штук простих іменних акцій.
Акціонерами розглядались наступні питання порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення щодо обрання нового члена Наглядової ради Товариства.
4. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно – правового договору (додаток № 1), який укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно –
правового договору з членом Наглядової ради Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження Положення про винагороду
членів Наглядової ради (додаток № 2).
6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління,
шляхом затвердження його у новій редакції (додаток № 3).
7. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Ревізійну
комісію, шляхом затвердження його у новій редакції (додаток № 4).
8. Прийняття рішення про визначення відповідальної особи за вчинення
необхідних дій, у зв’язку з відповідними змінами у Товаристві.
Інформація з рішеннями щодо питань порядку денного, розміщена
на власному веб-сайті за адресою – http://ukringroup.ua/ukr/about/
securities_issuers/
Від імені Наглядової ради
Голова Правління
ПАТ «СК «УСГ» 	П.О. Нельга

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 30859524)
Шановні пані та панове!
Правління Приватного Акціонерного Товариства «Страхова компанія
«Українська страхова група» (далі –Товариство)
(ЄДРПОУ 30859524)
(місцезнаходження Товариства: м. Київ,
вул. Федорова Івана, буд. 32, літ А, 2 поверх)
повідомляє,
що 03.10.2018 року відбулись позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – позачергові Загальні збори) за адресою: м. Київ, вул. Федорова Івана, буд. 32, літ А, 2 поверх, кімната переговорів. Початок позачергових Загальних зборів відбувся о 11.00.
Дата складення переліку акціонерів, які мали право на участь в позачергових Загальних зборах був складений станом на 24:00 27 вересня
2018 року.
Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилались повідомлення про проведення Загальних
зборів, а саме, на 21.08.2018р.) – 1 142 594 (один мільйон сто сорок дві
тисячі п’ятсот дев’яносто чотири) штук простих іменних акцій.
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату
складення переліку осіб, яким надсилались повідомлення про проведення
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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 акціонерне

товариство "Страхова компанія "Українська страхова група"

30859524
03038 м. Київ вулиця Федорова Івана,
буд. 32 літ. А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 503 99 92 044 503 99 92
i.dublyak@ukringroup.ua
5. Електронна поштова адреса
http://ukringroup.ua/ukr/about/
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використо- securities_issuers/
вується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

II. Текст повідомлення
За результатами проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Українська
страхова група» 03.10.2018 р. (Протокол № 23 від 03.10.2018 р.) акціонерами було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Приватного
акціонерного товариства «Страхова компанія «Українська страхова група»
Повідомлення про виникнення особливої інформації І. Загальні відо-

мості: 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО». 2. Ідентифі-

каційний код юридичної особи: 00130926. 3.Місцезнаходження: 69035,
м. Запорiжжя, вул. Сталеварiв,14. 4. Міжміський код, телефон та факс:
(061) 286-33-86, (061) 286-33-89. 5. Електронна поштова адреса: a.a.bojko@
zoe.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.zoe.com.ua. 7. Вид особливої
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. ІІ. Текст повідомлення: 02 жовтня 2018 року Публiчним акцiонерним товариством
«Запорiжжяобленерго» отримано повiдомлення акцiонера ПАТ «Запорiжжя
обленерго», юридичної особи - Фонду державного майна України про замiну
у складi Наглядової ради ПАТ «Запорiжжяобленерго» представника акцiонера
Фонду державного майна України Лепявко Iрини Миколаївни на представника
акцiонера Фонду державного майна України - Погорiлко Надiю Миколаївну, на
пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства». Повноваження
вiдкликаного члена Наглядової ради ПАТ «Запорiжжяобленерго» Лепявко
Iрини Миколаївни припиняються на пiдставi ст. 53 Закону України «Про
акцiонернi товариства». Лепявко I.М. не надала згоди на розкриття паспортних данних, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Лепявко I.М. перебувала

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО"

(код ЄДРПОУ 01881706, місцезнаходження: Україна, 10001, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 63-А) повідомляє
про втрату оригінала Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний №17/06/1/11, дата реєстрації 11.02.2011 року, що видане Житомирським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку України.

новини

на посадi члена Наглядової ради ПАТ «Запорiжжяобленерго» з 18.04.2017 (з
15.05.2017 за рiшенням Наглядової ради ПАТ «Запорiжжяобленерго» виконувала функцiї голови Наглядової ради).
Погорiлко Н.М. не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Пiдстава для набуття Погорiлко Н.М. повноважень члена Наглядової ради:
замiна члена наглядової ради - представника акцiонера ФДМУ на пiдставi
ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» (ФДМУ володiє часткою
в розмiрi 60,24755% у статутному капiталi Товариства). Строк, на який
прзначено особу - 3 роки з моменту набуття повноважень. Посади, якi особа обiймала протягом п'яти рокiв: заступник начальника Юридичного
управлiння, заступник начальника Управлiння правового забезпечення, заступник директора Юридичного департаменту, заступник дмректора Юридичного департаменту-начальник вiддiлу претензiйно-позовної роботи, заступник директора Департаменту управлiння державними пiдприємствами
та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у
статутному капiталi емiтента не володiє. ІІІ. Підпис: 1. Особа, зазначена
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Най
менування посади: В.о. генерального директора ПАТ «Запорiжжяобленерго»
Ангелова Олена Петрiвна. 03.10.2018.

ПАТ «Укрпошта» повідомляє, що відсоткову ставку за облігаціями товариства серії «А» (код цінних паперів (ISIN): UA 40001993504), на
п’ятий-восьмий відсоткові періоди залишено без змін в розмірі 19,0% річних.

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

Річна
інформація емітента цінних паперів

ПАТпрогноз
"ПМК-140"
за 2017
рік Украины
ВБ ухудшил
роста
ВВП
в 2017 г. до 3,3%

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товарисбанк (ВБ) колона
ухудшил
твоВсемирный
"Пересувна механізована
140",прогноз
01034490,роста
25018, валового
м.Кропивницький, вул.Холодноярська,206,
050-9304181.
внутреннего
продукта (ВВП)
Украины в 2018 году до
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос3,3%
с 3,5% ВВП, сообщил ведущий экономист предстатупній інформаційній базі даних Комісії: 04.10.2018.
вительства
ВБ пов мережі
Украине,
Беларуси
и Молдове
Фарук
3. Адреса сторінки
Інтернет,
на якій розміщено
регулярну
річну інформацію:
Кхан
в Киеве во01034490.smіda.gov.ua.
четверг.
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою провеПо его словам, в 2019 году ВБ ожидает рост ВВП на
дений аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою відповіуровне
дальністю3,5%.
"Аналітик-Центр", 40079008.
5.ВІнформація
про загальні
Загальні
збори акціонерів
протягом
то же время,
если збори:
не будут
достигнуты
договорен2017 року
не скликалися і не проводилися.
ности
с Международным
валютным фондом, рост эконо6. Інформація про дивіденди: Дивіденди за минулий і позаминулий рік
мики
может упасть до 2%, отметил Ф.Кхан в ходе прене нараховувалися згідно рішення загальних зборів акціонерів.

зентации

(далі по тексту - Товариство), та обрано з 03.10.2018 р. строком до
08.08.2020 р. нового Члена Наглядової ради Товариства в особі:
- за рішенням акціонерів обрано до складу Наглядової Ради Товариства
в якості її члена - представника акціонера Акціонерного товариства «ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе» (Vienna Insurance
Group AG Wiener Versicherung Gruppe) нерезидента України пан Мартін Панош / Mr. Martin Panosch 1967 раку народження (паспорт: Мартін Панош
згоди на розкриття його паспортних даних не надав); частка акціонера Акціонерного товариства «ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг
Группе» в статутному капіталі Товариства складає 9,189703 %; особисто
Мартін Панош часткою в статутному капіталі Товариства не володіє; посади, що займав Мартін Панош протягом останніх п'яти років: Обіймав керівні посади в Wiener Staedtische Versicherung AG, Vienna Insurance Group та
є Провінційний Директор Wiener Staedtische Versicherung AG, Vienna
Insurance Group; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має; відсутня наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/
або займатись певною діяльністю; Мартін Панош не є афілійованою особою Товариства.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Нельга П.О.
2. Найменування посади
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
Голова Правління
М.П.
2018.10.03
(дата)

нового

экономического

обзора

и

макроэкономического прогноза для Украины от ВБ.

На депозитах в госбанках у местных
властей находится около 15 млрд грн Госказначейство

На депозитах в государственных банках у местных
властей находится около 15 млрд грн, констатирует глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз.
«На сегодня на счетах местных бюджетов и распорядителей бюджетных средств местных бюджетов находится 71 млрд грн. Это средства, которые учтены на счетах органов Казначейства. Кроме того, местные бюджеты
17
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согласно Бюджетному кодексу имеют размещенные
средства на депозитных счетах в государственных банках. По состоянию на 1 октября такая сумма составляет
около 15 млрд грн», - сказала она на селекторном совещании с регионами по готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов в Киеве в четверг.
Т.Слюз напомнила, что средства с депозитов должны
быть возвращены на счета местных властей до 20 декабря.

НБУ обновил требования к ведению
кассовых операций банками

Национальный банк Украины (НБУ) обновил требования к ведению кассовых операций банками в Украине,
что связано с совершенствованием организации кассовой работы и изменениями украинского законодательства.
Согласно сообщению на сайте центробанка, это предусмотрено постановлением НБУ № 103 от 25 сентября
«Об утверждении Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине», которое вступает в силу с
1 ноября 2018 года.
Инструкция регулирует взаимоотношения банков (филиалов, отделений) при осуществлении кассовых операций с НБУ, другими банками и устанавливает порядок и
требования осуществления банками кассовых операций
в национальной и иностранной валюте, оформления
банками кассовых документов, осуществления кассовых
операций по приему и выдаче наличных, а также обработке банкнот (монет), сдачу и получение банками наличности в НБУ, в том числе с применением кассет.
При этом нормы инструкции при переводе средств в
национальной валюте с применением платежных терминалов и программно-технических комплексов самообслуживания, а также в части оформления кассовых документов распространяются и на небанковские
финансовые учреждения и национального оператора
почтовой связи, которые получили лицензию НБУ на перевод средств в гривне без открытия счета.
Документ определяет, что банк (филиал, отделение)
имеет право использовать печать, но это не обязательно.
Кроме того, инструкцией предусмотрены новые требования к определению банком во внутренних положениях (инструкциях), дополнительно системы контроля за
кассовыми операциями, порядок сверки наличности во
время проведения ревизии ценностей, работы с ценными бумагами и ценностями, которые хранятся в хранилищах, а также новые требования к описанию форм статистических и управленческих отчетов о кассовых
операциях и периодичность представления при необходимости органам управления банка.
Кроме того, предусмотрены новые требования к информированию банком клиентов через информационные материалы, которые должны быть размещены в доступном для клиента месте, об определении платежных
признаков и обмене банкнот, разменных и оборотных
монет национальной валюты Украины, к формированию
и упаковке оборотных монет номиналом 1 грн (в зависимости от года выпуска) и инвестиционных монет
Банкнотно-монетным двором, к оформлению кассовых
документов по операциям на оплату платежей за адми18

нистративные услуги и по счетам условного хранения
(эксроу).

Страховщики Украины за 8 месяцев
увеличили сбор платежей по ОСАГО
на 21%, выплаты - на 14,2%

Страховые компании Украины - члены Моторного
(транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в
январе-августе 2018 года увеличили сбор страховых
платежей по полисам обязательного страхования
гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до
2,962 млрд грн.
Согласно данным сайта МТСБУ, количество договоров ОСАГО за восемь месяцев возросло на 4,6% - до
5,254 млн.
Общий объем выплаченных страховых возмещений
по внутренним договорам страхования, согласно данным МТСБУ, увеличился на 14,2% - до 1,404 млрд грн. В
том числе, 218,8 млн грн выплачено с использованием
«европротокола», что на 49% больше, чем за январьавгуст 2017 года.
Бюро также зафиксировало сокращение количества
урегулированных требований о страховом возмещении на 0,05%, до 88,8 тыс., из них с использованием «европротокола» – 24,9 тыс. (рост на 27%).
МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование
гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный
третьим лицам. Членами бюро являются 56 страховых
компаний.

Финкомитет Рады рекомендовал депутатам
принять законопроект,
предусматривающий усиление надзорной
функции НБУ

Парламентский комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении проект изменений
в закон «О банках и банковской деятельности» №9067,
которым предусматривается усиление надзорной функции Национального банка Украины (НБУ), сообщил в
соцсети «Фейсбук» соавтор документа, заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой
политики и банковской деятельности Руслан Демчак
(фракция партии «Блок Петра Порошенко»).
«Мы должны получить институционально сильного и
полностью независимого регулятора на всех финансовых рынках, в том числе и на банковском, который будет
контролировать и поддерживать рынок. Однако, в первую очередь законопроект создан для банковского рынка! Ведь институт кураторства, когда почти в каждом
банке сидит человек только ради того, чтобы передавать
необходимые документы в НБУ - это не эффективный
механизм регулирования. Поэтому мы хотим эту процедуру упростить, предоставив доступ для «онлайн» кураторства и возможности уполномоченного лица в любой
момент получить все необходимые документы для ана-
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лиза операций, которые могут навредить стабильности
украинской гривни и экономике государства, для того,
чтобы это лицо могло полностью реагировать на все вызовы на рынке даже в самой критической ситуации», написал Р.Демчак.
Как сообщалось, законопроект №9067 зарегистрирован в Верховной Раде 7 сентября 2018 года. Данным законопроектом также предусматривается невозможность
остановки или прекращения начатой процедуры временной администрации или ликвидации банка. Кроме того,
законопроектом предлагается исключить из закона «О
банках и банковской деятельности» норму, позволяющую банкам выпуск, распространение и проведение лотерей.

Пик выплат по госдолгу Украины в 2019 г.
приходится на январь-март

Основная сумма выплаты по государственному долгу
в 2019 году приходится на первый квартал, указано в обнародованном на сайте Министерства финансов Украины поквартальном графике прогнозных платежей по погашению и обслуживанию государственного долга.
По данным ведомства, в январе-марте 2019 года
предстоит выплатить 58,93 млрд грн по внутреннему
долгу, в том числе 46,71 млрд грн в счет погашения, а

также 53,59 млрд грн – по внешнему, в том числе 34,59 млрд грн в счет погашения.
Затем, с каждым кварталом сумма расходов по госдолгу будет сокращаться: во II кв. - 109,68 млрд грн
(47,67 млрд грн по внешнему), в III кв. - 84,77 млрд грн
(56,46 млрд грн по внешнему) и в IV кв. – 50 млрд грн
(7,67 млрд грн по внешнему).
Как сообщалось, в рамках проекта закона №9000 «О Государственном бюджете на 2019 год» погашения госдолга
в следующем году планируются в сумме 272,247 млрд грн,
в том числе внешнего – 121,767 млрд грн.
Помимо этого, 145,205 млрд грн будет направлено на
обслуживание госдолга, в том числе 56,44 млрд грн –
внешнего.
Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в августе 2018 года
сократился на 1,14%, или $0,86 млрд, - до $74,85 млрд.
В национальной валюте госдолг возрос на 4,49%, или
91 млрд грн, – до 2,117 трлн грн.
С начала года совокупный государственный (прямой)
и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 1,91%, или $1,46 млрд, в гривне – на 1,17%, или 25,01 млрд грн.
При подготовке раздела «Новини»
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
Передплатний індекс:

96370

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

			
		
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
1
2
3
4
5
6
					

26006300965790
Поточний рахунок

21676262
Код ЄДРПОУ

322669
МФО банку

7

8

9

10

11

12

					

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
Відомості
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

Передплатний індекс: 96370
Офіційне видання
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
Періодичність виходу:
щоденно
Реєстраційне свідоцтво:
КВ №192059005 ПР
від 08.08.2012 р.,
видане Міністерством
юстиції України

20

					
					
					

Прізвище, ім’я та по-батькові
адреса

					
Вид платежу
					
Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
					
на
місяців
				
Всього
					
					
Отримувач платежу
					
ДУ «АРІФРУ»
		
		
Установа банку
					
АТ «Ощадбанк», м.Київ 		
						
					
На 2018 рік по місяцях
					
1
2
3
4
5
6
7

Сума

26006300965790
Поточний рахунок

21676262
Код ЄДРПОУ

322669
МФО банку

8

9

10

11

12

					
					
					
					

адреса

					
					
					
				

Вид платежу
Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
на
місяців
Всього

Засновник:
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку
(рішення Комісії від
20.08.2015 року № 1316)
Видавець:
Державна установа
«Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України»
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з грудня 2006 р.
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