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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Інформаційні повідомлення та
новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила, зупинила,
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії
від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами) 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 року № 737,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013
року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРЕКСПО-ПРОЦЕС»
(03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд.45, корп. 5, код за
ЄДРПОУ: 13674645), на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства,
скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРЕКСПО-ПРОЦЕС». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРЕКСПО-ПРОЦЕС»
від 10 січня 2011 року № 12/10/1/11, видане 07 жовтня
2011 Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській
області, анульовано – розпорядження № 34-КФ-С-А від
18 січня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,

т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами) 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 року № 737,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013
року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Продтовари» (вул. Обухова, 48,
м. Золотоноша, Черкаська область, 19700, код за
ЄДРПОУ: 00380735) на зупинення обігу акцій у зв’язку з
перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг
акцій ПрАТ «Продтовари» – розпорядження
№ 28-КФ-З від 18 січня 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:
«22» січня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами) 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 року № 737,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013
року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Коростенський завод шляхових машин «Жовтнева Кузня» (вул. Сергія Кемського,1, м. Коростень, Житомирська область, 11500, код за ЄДРПОУ:
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
00240075) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій
ПрАТ «Коростенський завод шляхових машин
«Жовтнева Кузня» – розпорядження № 29-КФ-З від
18 січня 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:
«22» січня 2018 року.
22.01.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОНЦЕРН СТИРОЛ»
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 «КОНЦЕРН СТИРОЛ». 2. Код
за ЄДРПОУ: 05761614. 3. Місцезнаходження: 84610, Донецька обл.,
м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 10. 4. Міжміський код, телефон
та факс: 050-3477725, -. 5. Електронна поштова адреса: office.
stirol@gmail.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://stirol.ostchem.com/ua/invyestoram/osobaia-ynformatsyia. 7. Вид
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.

II. Текст повідомлення. Згідно рішення Наглядової ради
ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» від 17 січня 2018 року (Протокол № 17/01/2018
від 17 січня 2018 року) обрано (призначено) з 17 січня 2018 року членом
Правління ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Оршикова Романа Петровича. Згода на публiкацiю паспортних даних не отримана. Підстава: рішення Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» від 17 січня 2018 року. Часткою
у статутному капіталі ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» не володіє. Обраний
строком на 1 (один) рік. Протягом останніх 5 років обіймав наступні посади:
експерт, директор з економіки та фінансів. Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові 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 С.М. Павлючук. 18.01.2018р.

Публiчне акцiонерне товариство «Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний
iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості. Повне найменування емітента: Публiчне
акцiонерне
товариство
«Науково-дослiдний
i
конструкторськотехнологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових
технологiй КОЛАН», код за ЄДРПОУ: 04637622, місцезнаходження:
36002, м.Полтава, вул.Європейська, 153; тел.(0532)59-26-43, електронна
поштова адреса i.bilozerova@kolan.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kolan.poltava.ua. Вид особливої інформації: прийняття рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. II.Текст
повідомлення. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «НДІ
КОЛАН», які відбулись 18.01.2018, прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 1.правочину по відчуженню
(продажу) ідеальної частки (частки) основних засобів товариством (адміПовідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАРК-АВТО"
1. Повне найменування емітента:

2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента: 61051 м. Харків вул. Клочківська, буд.
370
4. Код за ЄДРПОУ: 05401548
5. Міжміський код та телефон, факс: (057) 336-01-10 337-81-19
6. Електронна поштова адреса: parkavto@gmail.ru
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
"Парк-Авто" від 20.04.2017р. було прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Державна реєстрація відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР відбулася 18.01.2018 р.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління Коваленко Віктор Іванович
18.01.2018 р.

2

ністративного корпусу), граничною вартістю не більше 50 млн.грн, 2. правочинів, пов'язаних з одержанням товариством банківського кредиту та
передачею майна в заставу/іпотеку для забезпечення кредиту, граничною сукупною вартістю не більше 50 млн.грн. Вартість активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності : 7876 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів (пп.1, 2 окремо) до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
634,8%. Загальна кількість голосуючих акцій : 514721 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах : 509333 шт.,
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» : 509333 шт.,
«проти» прийняття рішення: 0 шт. (по всім видам вказаних правочинів).
III.Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Генеральний директор Колтунов Г.А.
19.01.2018
Повідомлення
виникнення
особливої
інформації
емітента
Повідомлення
пропро
виникнення
особливої
інформації
про Емітента

Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
Відкрите
акціонерне товариство
ТОВАРИСТВО "ГОНГ"
«Троттола»
код за ЄДРПОУ 01549165;
місцезнаходження: 61064, м.Харкiв, Григо-

шосе, 88;
тел/факс (057)
715-01-93,
370-51-30; e-mail:
in1.рівське
Загальні
відомості
1. Повне
найменування
емітента
fo@gong.kh.ua; адреса
сторінки в«Троттола»
мережі Інтернет:
gong.kh.ua/fin/.
Вiдкритеакцiонерне
товариство
2. Код
за ЄДРПОУ
про змiну складу
посадових
осiб емiтентабуд. 8.
20835669 Вiдомостi
3.Місцезнаходження
79018,
м. ЛьвiвТобiлевича,
Повноваження
Члена
наглядової
ради
Нiколаєнка
Геннадiя
Леонiдо4. Міжміський
код,
телефон
та факс
(032)
2371434
(032) 2970896
вича
припинено поштова
19.01.2018адреса
за власним
бажанням (письмове повiдомлен5.
Електронна
trottola@trottola.lviv.ua6.Адреса
стоня товариства
Датавикористовується
вчинення дiї (дата, емітентом
з якої прирінки
в мережіздійснено
Інтернет,05.01.2018).
яка додатково
пинено повноваження посадової особи, якщо її повноваження припинядля розміщення інформації http://trottola.informs.net.ua/ 7.Вид особлиються без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емітента)
вої
інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.01.2018. Особа володiє 3.07895% в статутному капiталi емiтента на су2.
повідомлення
му Текст
1228.50
грн., на посадi перебував з 28.04.2017. На посаду Члена нагВ ВІДКРИТОМУ
АКЦIОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВI
«ТРОТТОЛА»
лядової
ради замiсть звiльненої
особи нiкого
не призначено.
(надалi
- Товариство),
вiдбулисязмiни
в складi
посадових
осiбемiтента,
Повноваження
Генерального
директора
Лаврова
Андрiя
Сергiйовича
априпинено
саме: згiдно
з рiшення
Наглядової
ради Товариства
№1
19.01.2018
за угодою
сторін відповідно
п.1 ст.26(протокол
КЗпП України.
вiд
17.01.2018)
з 22.01.2018
року обрано
на емiтента
посаду Генерального
Особа
володiє 0.02632%
в статутному
капiталi
на суму 10.50
грн., на посадi
перебувавРущишина
з 28.04.2017.
Генеральний
директор
Нiколаєнко
директора
Товариства
Ярослава
Івановича
(згоди
на розГеннадiйпаспортних
Леонiдовичданих
обранопосадовою
19.01.2018 особою
до переобрання
Наглядовою
ракриття
не надано).
Посадову
дою, володiє
в статутному
емiтентачасткою
на сумув1228.50
особу
обрано3.07895%
строком на
10 (десять)капiталi
років. Володiє
СК Тогрн., останнi
5 рокiв30,5225
обіймав%.
посади
Генерального
директора, члена
Нагвариства
у розмiрi
Посадова
особа непогашеної
судимостi
лядової
ради. та
Дата
вчинення
дiї 19.01.2018.
прийнято
Наглядоза
корисливi
посадовi
злочини
не має.Рiшення
Протягом
останнiх
п’яти
вою радою (протокол засiдання № 56 вiд 19.01.2018). Зазначені особи не
рокiв
посадова особа обiймала посад: голова комісії з припинення
надали згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за
ВАТ «Троттола».
корисливi та посадовi злочини не мають. Генеральний директор Нiколаєнко Г.Л. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно з законодавством.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариства
«Дікергофф Цемент Україна»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента –
приватне акціонерне товариство «Дікергофф Цемент Україна»
(далі Товариство)
1. Загальні відомості
Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариства
«Дікергофф Цемент Україна»
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
емітента
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
04880386
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2. Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Текст повідомлення
2.1. Рiшенням
позачергових
загальних
зборiв
акцiонерiв
ПАТ «Дiкергофф Цемент Україна» (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018
року) 16 сiчня 2018 року припинено повноваження члена Наглядової Ради
Товариства пана Паоло Зелано. Громадянин Iталiї пан Паоло Зелано
(паспорт серiя YA 4061541, виданий 05.09.2013 р. Мiнiстерством iноземних
справ Iталiї) перебував на посадi з 28 квiтня 2017 року вiдповiдно до
рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 31
вiд 28 квiтня 2017 року). Повноваження члена Наглядової Ради припинено на пiдставi п. 1 ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» (вiд
17.09.2008 року № 514-VI) i п.5.7 Положення про Наглядову Раду
ПАТ «Дiкергофф Цемент Україна», затвердженого рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 31 вiд 28 квiтня 2017 року). Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi та
корисливi та посадовi злочини немає.
2.2. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Дiкергофф
Цемент Україна» (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018 року) 16 сiчня 2018
року припинено повноваження члена Наглядової Ради Товариства пана
Каша Карла Хайнца Паула Рiчарда. Громадянин Нiмеччини пан Каш Карл
Хайнц Паул Рiчард (паспорт 546614620, виданий 20.07.2005 р. Мiсцевим
органом влади м. Ленгерiх) перебував на посадi з 28 квiтня 2017 року
вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 31 вiд 28 квiтня 2017 року). Повноваження члена Наглядової Ради
припинено на пiдставi п. 1 ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» (вiд 17.09.2008 року № 514-VI) i п.5.7 Положення про Наглядову Раду
ПАТ «Дiкергофф Цемент Україна», затвердженого рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 31 вiд 28 квiтня 2017 року). Посадова
особа акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi та корисливi та
посадовi злочини немає.
2.3. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«Дiкергофф Цемент Україна» (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018 року)
16 сiчня 2018 року припинено повноваження члена Наглядової Ради Товариства доктора Плака Хейко Отто. Громадянин Нiмеччини доктор Плак
Хейко Отто (паспорт C 7HCMJWZ7, виданий 06.04.2010 р. Адмiнiстрацiєю
мiста Ладберген) перебував на посадi з 28 квiтня 2017 року вiдповiдно до
рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 31
вiд 28 квiтня 2017 року). Повноваження члена Наглядової Ради припинено на пiдставi п. 1 ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» (вiд
17.09.2008 року № 514-VI) та п. 5.7 Положення про Наглядову Раду
ПАТ «Дiкергофф Цемент Україна», затвердженого рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 31 вiд 28 квiтня 2017 року). Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi та
корисливi та посадовi злочини немає.
2.4. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Дiкергофф
Цемент Україна» (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018 року) 16 сiчня 2018
року припинено повноваження члена Наглядової Ради Товариства Маркуса Лаппе. Громадянин Нiмеччини Маркус Лаппе перебував на посадi з
28 квiтня 2017 року вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Товариства (протокол № 31 вiд 28 квiтня 2017 року). Повноваження члена
Наглядової Ради припинено на пiдставi п. 1 ст. 57 Закону України «Про
акцiонернi товариства» (вiд 17.09.2008 року № 514-VI) i п.5.7 Положення
про Наглядову Раду ПАТ «Дiкергофф Цемент Україна», затвердженого
рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 31 вiд 28 квiтня
2017 року).

Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi та
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на
оприлюднення своїх паспортних даних.
2.5. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Дiкергофф
Цемент Україна» (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018 року) 16 сiчня 2018
року припинено повноваження члена Наглядової Ради Товариства Дiрка
Беезе. Громадянин Нiмеччини Дiрк Беезе перебував на посадi з 28 квiтня
2017 року вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 31 вiд 28 квiтня 2017 року).Повноваження члена Наглядової Ради припинено на пiдставi п. 1 ст. 57 Закону України «Про
акцiонернi товариства» (вiд 17.09.2008 року № 514-VI) i п.5.7 Положення
про Наглядову Раду ПАТ «Дiкергофф Цемент Україна», затвердженого
рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 31 вiд 28 квiтня
2017 року). Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Непогашеної
судимостi та корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.
2.6. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Дiкергофф
Цемент Україна» (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018 року) 16 сiчня 2018
року обрано новий склад Наглядової Ради приватного акцiонерного товариства «Дiкергофф Цемент Україна» в кiлькостi 3-х осiб. Пiдставою обрання нового складу Наглядової Ради Товариства є абз. 1 час. 2 ст. 51 Закону
України «Про акцiонернi товариства» (вiд 17.09.2008 року № 514-VI). На
посаду Члена Наглядової Ради Товариства обрано громадянина Iталiї пана
Паоло Зелано (паспорт серiя YA 4061541, виданий 05.09.2013 р.
Мiнiстерством iноземних справ Iталiї). Термiн повноважень посадової особи - 3 роки. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Непогашеної
судимостi та корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження членiв
Наглядової Ради передбачено Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом приватного акцiонерного товариства «Дiкергофф Цемент
Україна», Положенням про Наглядову Раду ПРАТ «Дiкергофф Цемент
Україна», затверджених рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв
Товариства 16 сiчня 2018 року (протокол № 33). Виплата винагороди члену
Наглядової Ради не передбачена. Посадова особа не є представником
акцiонера чи групи акцiонерiв, а також не є незалежним директором. До
призначення на посаду обiймав посаду члена Наглядової Ради Товариства
протягом останнiх 5-ти рокiв, повноваження якого припинено рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 16 сiчня 2018 року (протокол № 33).
2.7. Рiшенням
позачергових
загальних
зборiв
акцiонерiв
ПАТ «Дiкергофф Цемент Україна» (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018
року) 16 сiчня 2018 року обрано новий склад Наглядової Ради приватного
акцiонерного товариства «Дiкергофф Цемент Україна» в кiлькостi
3-х осiб. Пiдставою обрання нового складу Наглядової Ради Товариства є
абз. 1 част. 2 ст. 51 Закону України «Про акцiонернi товариства» ( вiд
17.09.2008 р. № 514-VI). На посаду Члена Наглядової Ради Товариства
обрано громадянина Нiмеччини доктора Плака Хейко Отто (паспорт С
7HCMJWZ7, виданий 06.04.2010 р. Адмiнiстрацiєю мiста Ладберген).
Термiн повноважень посадової особи - 3 роки. Посадова особа акцiями
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi та корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження членiв Наглядової Ради передбачено Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом приватного
акцiонерного товариства «Дiкергофф Цемент Україна» Положенням про
Наглядову Раду ПРАТ «Дiкергофф Цемент Україна», затверджених
рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 16 сiчня
2018 року (протокол № 33). Виплата винагороди члену Наглядової Ради
не передбачена. Посадова особа не є представником акцiонера чи групи
акцiонерiв, а також не є незалежним директором. До призначення на посаду обiймав посаду члена Наглядової Ради Товариства протягом
останнiх 5-ти рокiв, повноваження якого припинено рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 16 сiчня 2018 року (протокол
№ 33).
2.8.
Рiшенням
позачергових
загальних
зборiв
акцiонерiв
ПАТ «Дiкергофф Цемент Україна» (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018
року) 16 сiчня 2018 року обрано новий склад Наглядової Ради приватного
акцiонерного товариства «Дiкергофф Цемент Україна» в кiлькостi
3-х осiб. Пiдставою обрання нового складу Наглядової Ради Товариства є
абз. 1 част. 2 ст. 51 Закону України «Про акцiонернi Товариства» (в
редакцiї вiд 17.09.2008 року № 514-VI). На посаду Члена Наглядової Ради
Товариства обрано громадянина Нiмеччини Дiрка Беезе. Термiн повноважень посадової особи - 3 роки. Посадова особа акцiями емiтента не
володiє. Непогашеної судимостi та корисливi та посадовi злочини немає.
Повноваження членiв Наглядової Ради передбачено Законом України
«Про акцiонернi товариства», Статутом приватного акцiонерного товариства «Дiкергофф Цемент Україна», Положенням про Наглядову Раду
ПРАТ «Дiкергофф Цемент Україна», затверджених рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 16 сiчня 2018 року (протокол
№ 33). Виплата винагороди члену Наглядової Ради не передбачена. По-
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садова особа не є представником акцiонера чи групи акцiонерiв, а також
не є незалежним директором. До призначення на посаду обiймав посаду
члена Наглядової Ради Товариства з 28.04.2017 року, повноваження якого
припинено рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 16 сiчня 2018 року (протокол № 33). До 28.04.2017 року посадова
особа у емiтента не працювала. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.
2.9. Рiшенням
позачергових
загальних
зборiв
акцiонерiв
ПАТ «Дiкергофф Цемент Україна» (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018
року) 16 сiчня 2018 року припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї
Товариства Клим Людмили Володимирiвни. Посадова особа Клим Л.В.
(паспорт серiя ТТ № 225688, виданий 22.04.2014 р. Деснянським РВ
ГУДМС в м. Києвi ) перебувала на посадi з 22 грудня 2015 року року
вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 26 вiд 22.12.2015 р.). Повноваження члена Ревiзiйної
комiсiї припинено вiдповiдно до п. 19 ст. 33 i п.1 ст. 73 Закону України «Про
акцiонернi Товариства» (вiд 17.09.2008 р. № 514-VI). Пiдстава: припинення дiяльностi органу управлiння Товариства - Ревiзiйної комiсiї. Посадова
особа акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi та корисливi та
посадовi злочини немає.
2.10. Рiшенням
позачергових
загальних
зборiв
акцiонерiв
ПАТ «Дiкергофф Цемент Україна» (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018
року) 16 сiчня 2018 року припинено повноваження члена Ревiзiйної
комiсiї Товариства Янiшевської Олени Сергiївни. Посадова особа Янішевська О.С. (паспорт серiя ЕР № 150758, виданий 08 червня 2004
року Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi) пе-

ребувала на посадi з 22 грудня 2015 року вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 26 вiд
22.12.2015 р.). Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї припинено
вiдповiдно до п. 19 ст. 33 i п.1 ст. 73 Закону України «Про акцiонернi
Товариства» (вiд 17.09.2008 р. № 514-VI). Пiдстава: припинення
дiяльностi органу управлiння Товариства - Ревiзiйної комiсiї. Посадова
особа акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi та корисливi
та посадовi злочини немає.
2.11. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Дiкергофф
Цемент Україна» (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018 року) 16 сiчня 2018
року припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Зiкєєва
Алекса. Посадова особа - громадянин Нiмеччини Зiкєєв Алекс (паспорт С5
J8VZJ23, виданий 01.04.2014 р. Landeshauptstadt Wiesbaden (м. Вiсбаден)
перебував на посадi з 22 грудня 2015 року року вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 26 вiд
22.12.2015 р.). Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї припинено вiдповiдно
до п. 19 ст. 33 i п.1 ст. 73 Закону України «Про акцiонернi Товариства» (вiд
17.09.2008 р. № 514-VI). Пiдстава: припинення дiяльностi органу управлiння
Товариства - Ревiзiйної комiсiї.Посадова особа акцiями емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi та корисливi та посадовi злочини немає.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Генеральний директор
ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна»
С.І. Дудзяний

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

Договору купівлі-продажу транспортного засобу на загальну суму
442 100,00грн.(у т.ч. ПДВ) дією з моменту підписання та до повного
виконання Сторін договору своїх зобов’язань ;
Предмет правочину:є Договір купівлі-продажу транспортного засобу –
автомобіль вантажний VOLKSWAGEN CRAFTER (рік випуску 2012р) та
строком дії договору з моменту підписання і діє до повного виконання Сторін договору своїх зобов’язань;
Ринкова вартість майна визначена відповідно до законодавства:
442,1 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 24850 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1,77907%;
Рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №26 від 21.04.17р.)
ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» визначені додаткові критерії для
договорів купівлі-продажу необоротних активів для віднесення правочину
до значного правочину граничною вартістю у сумі свище 1% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.
Директор
Проценко В.І.
20.01.2018р.

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
УПРАВЛІННЯ
№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 01413767
3. Місцезнаходження 87515 м. Маріуполь вул. Євпаторійська,
буд.49
4. Міжміський код, телефон та факс 0629-41-01-86 0629-53-01-15
5. Електронна поштова адреса su-112@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет su112.com.ua
7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про надання згоди
на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
1).19.01.2018р. Наглядовою радою ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (протокол №15) відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні
товариства» та відповідно до рішення Загальних зборів Товариства
(протокол №26 від 21.04.17р.), якими надано попереднє схвалення
значних правочинів період з 21.04.2017р. по 21.04.2018р, прийнято рішення про надання згоди Директору ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» на вчинення від імені ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» з ПП «ВЕСТ ТРАФІК» (Продавець) значного правочину, а саме

Публiчне акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання»
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
«Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання».
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.

3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс:(0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: info@snpo.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації:snpo.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг,
що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової
звітності
(у відсотках)
1.
17.01.2018р.
970 467,84
6 241 543
15,55
17.01.2018р., протокол 17/01-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі - Товариство) було прийнято рiшення про укладення між Товариством
та компанією «SADAFCo»,Тегеран, Ісламська республіка Іран, додаткової угоди до контракту №NGL3200-T-CO-93-0028 від 10.10.2014р. (далі - Контракт)
в частині встановлення ціни Контракту у сумі27 696 000,00 євро.
Офіційний курс НБУ станом на 17.01.2018р.: 1 євро = 35,04 грн.
Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість майна,
робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень».
Дата
прийняття
рішення

N
з/п

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

Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
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із законодавством.
Генеральний директор Цимбал О.Ю.

18.01.2018р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента –

приватне акціонерне товариство
«Дікергофф Цемент Україна»

(далі Товариство)
1. Загальні відомості
Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариства
«Дікергофф Цемент Україна»
Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
04880386
Місцезнаходження емітента
Україна, 03083, м. Київ,
вул.  Пирогівський шлях, 26
Міжміський телефон, код та факс
(044) 536 19 56; факс 536 19 50
емітента
Електронна поштова адреса
info-ukraine@dyckerhoff.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка http://04880386.smida.gov.ua
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
Дата вчинення події
16 січня 2018 року
Вид особливої інформації
Відомості про зміну типу
акціонерного товариства
2. Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Текст повідомлення
Рiшення про змiну типу з публiчного акцiонерного товариства «Дiкергофф
Цемент Україна» на приватне акцiонерне товариство «Дiкергофф Цемент
Україна» прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства
16 сiчня 2018 року (протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 33).
Державну реєстрацiю вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу,
що мiстяться в єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприємцiв та громадських формувань проведено 18 сiчня 2018 року.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни типу: публiчне
акцiонерне товариство «Дiкергофф Цемент Україна».
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни типу: приватне акцiонерне товариство «Дiкергофф Цемент Україна».
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Генеральний директор
ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна»
С.І. Дудзяний
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ГОНГ"

Повне найменування

код за ЄДРПОУ 01549165; місцезнаходження: 61064, м.Харкiв, Григорівське шосе, 88; тел/факс (057) 715-01-93, 370-51-30; e-mail: info@gong.kh.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет: gong.kh.ua/fin/.
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Повноваження Члена наглядової ради Нiколаєнка Геннадiя Леонiдовича припинено 19.01.2018 за власним бажанням (письмове повiдомлення товариства здійснено 05.01.2018). Дата вчинення дiї (дата, з якої припинено повноваження посадової особи, якщо її повноваження припиняються без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емітента)
19.01.2018. Особа володiє 3.07895% в статутному капiталi емiтента на суму 1228.50 грн., на посадi перебував з 28.04.2017. На посаду Члена наглядової ради замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
Повноваження Генерального директора Лаврова Андрiя Сергiйовича
припинено 19.01.2018 за угодою сторін відповідно п.1 ст.26 КЗпП України.
Особа володiє 0.02632% в статутному капiталi емiтента на суму 10.50
грн., на посадi перебував з 28.04.2017. Генеральний директор Нiколаєнко
Геннадiй Леонiдович обрано 19.01.2018 до переобрання Наглядовою радою, володiє 3.07895% в статутному капiталi емiтента на суму 1228.50
грн., останнi 5 рокiв обіймав посади Генерального директора, члена Наглядової ради. Дата вчинення дiї 19.01.2018. Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання № 56 вiд 19.01.2018). Зазначені особи не
надали згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не мають. Генеральний директор Нiколаєнко Г.Л. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно з законодавством.

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

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Південь» (надалі –Товариство), ідентифікаційний

код 14312625, місцезнаходження: м. Київ, Харківське шосе, 201/203)
повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів
акціонерів Товариства.
Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 26.02.2018 року за
адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201/203, у приміщенні адміністративного корпусу Товариства у залі засідань, початок зборів - 09.00 год.
Час початку реєстрації акціонерів в день проведення зборів – 8 год.40хв.,
час закінчення реєстрації – 8 год. 55хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства –
20.02.2018 року станом на 24 год. 00 хв.
Проект порядку денного
(Перелік питань включених до порядку денного):
1. Про обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів
Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту) чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність
Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за
2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства та затвердження
умов цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства.
12. Про відкликання Ревізора Товариства.
13. Про обрання Ревізора Товариства та затвердження умов цивільноправового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на
підписання цього договору з Ревізором Товариства.
14. Про попереднє схвалення вчинення Товариством у 2018 році
значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2017 рік (тис. грн.)
Період
Звітний Попередній
Найменування показника
2017 р.
2016 р.
Усього активів
2861,1
2763,9
Основні засоби
2409,9
2143,1
Довгострокові фінансові інвестиції
2,1
2,1
Запаси
61,7
75,9
Сумарна дебіторська заборгованість
386,5
539,3
Грошові кошти та їх еквіваленти
0,9
3,5
Нерозподілений прибуток
1256,7
1102,1
Власний капітал
1944,7
1790,1
Статутний капітал
587,1
587,1
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
916,4
973,8
Чистий прибуток (збиток)
154,6
104,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2348472
2348472
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
18
18
Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах Товариства, буде здійснюватись за умови пред’явлення паспорту, представників
акціонерів – за умови пред’явлення паспорту та належно оформленої довіреності. Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства:
м. Київ, Харківське шосе, 201/203, у приміщенні адміністративного корпусу
Товариства у залі засідань, у робочі дні (понеділок – п’ятниця ) в робочий час
(з 10.00 до 16.00, п’ятниця з 9.00 до 15.00, перерва з 13.00 до 14.00), а в день
проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, звернувшись
із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення з документами –– Заступник Голови правління Чумачов Олексій Миколайович. Довідки за тел. (044) 562-62-34; (044) 562-62-30. Повідомлення про
проведення чергових загальних зборів розміщено на сайті емітента
http://14312625.smida.gov.ua/. Наглядова рада Товариства
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ» (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ: 30674051, місце-

знаходження: м. Київ, вул. І. Мазепи, 3, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів (далі – ЗЗА) відбудуться 23 лютого 2018 року об 11:00 год.
за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 307. Перелік питань
проекту порядку денного: 1.Обрання Лічильної комісії Загальних зборів
акціонерів.2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для
голосування. 3.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
4.Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. 5.Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами
його розгляду.6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7.Звіт Ревізора Товариства
за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 8.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора. 9.Затвердження річного звіту Товариства за
2017 рік. 10.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 11.Поперед
нє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характер таких правочинів та їх гранична вартість.
Реєстрація учасників 23 лютого 2018 року з 10:00 год. до 10:45 год. за
місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам – паспорт і довіреність на право участі в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного
законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах – 19 лютого 2018 р.З документами, щодо питань
порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за
місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. І. Мазепи, 3, кімната 1,
в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 15.00 до 18.00, а в день проведення
загальних зборів – за місцем їх проведення за адресою м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 307. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Єсаулов Ю.В.,
тел. (044)246-27-82.Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація згідно з вимогами статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.ndipit.com.ua/instytut/povidomlennya.Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час
підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається
до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та у
відповідний час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД». 2. Код за ЄДРПОУ: 00373936. 3. Місцезнахо-

дження: пл.Привокзальна, 11, м. Вовчанськ, Харківська обл., 62504. 4. Міжміський код, телефон та факс: (05741) 4-22-39, 4-26-80. 5. Електронна
поштова адреса: y.varavin@kernel.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://00373936.infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: зміна складу
посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
22.01.2018 ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» отримав письмове повідом
лення (лист №б/н від 17.01.2018) про заміну члена наглядової радипредставника акціонера, відповідно до якого ТОВ «Кернел-Трейд», як акціонер ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (володіє пакетом акцій у кількості
1 523 948шт., що становить 99,3766% статутного капіталу), відкликав чле-
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з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі
в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в
«Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 23.02.2018 року» із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів
для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені
для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень,
що повинні бути зазначені в довіреності на право участі в ЗЗА, оформленій
відповідно до вимог чинного законодавства України. Представник за довіреністю має права та обов’язки щодо участі в ЗЗА відповідно до Закону
України «Про акціонерні товариства» та затвердженого регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до
дати проведення Загальних зборів акціонерного Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
56206
37408
Основні засоби
4756
5036
Довгострокові фінансові інвестиції
73
73
Запаси
6295
5799
Сумарна дебіторська заборгованість
23656
4612
Грошові кошти та їх еквіваленти
13925
21172
Нерозподілений прибуток
32588
25821
Власний капітал
43407
36640
Статутний капітал
8998
8998
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов'язання
12799
729
Чистий прибуток (збиток)
6728
3290
Середньорічна кількість акцій (шт.)
100
100
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
71
71
Наглядова Рада

на наглядової ради Литвинського Костянтина Георгійовича (перебував на
посаді члена наглядової ради з 01.05.2016, на посаді голови наглядової
ради з 05.05.2016) та призначив, на заміну відкликаного, членом наглядової ради Пугача Юрія Володимировича. 22.01.2018 головою наглядової
ради ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (протокол засідання наглядової ради
№б/н вiд 22.01.2018) обрано Пугача Юрія Володимировича. Пугач Ю.В.
акціями товариства не володіє; строк, на який призначено особу- до
01.05.2019 року; інші посади, які Пугач Ю. В. обіймав протягом останніх
п’яти років-ТОВ «Кернел-Трейд», директор департаменту з управління виробництвом (з 2011р.); директор з управління виробництвом (з 2015р.);
директор з управління виробничими активами (з 2017р.).
Вказані посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавали.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Директор Брюханов В.І. 22.01.2018.

№15, 23 січня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№15, 23 січня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХІМДИВІЗІОН"

(код ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження: 51909, Дніпропетровська
область, м. Кам'янське, вул. С.Х.Горобця, буд. 1) (далі за текстом - Товариство) повідомляє про скликання "23" лютого 2018 року річних загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення річних загальних зборів: "23" лютого 2018 року року об 10.00 год.
Місце проведення річних загальних зборів: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. С.Х.Горобця, буд. 1, кім.31.
Час початку реєстрації учасників річних загальних зборів: "23" лютого
2018 року року об 09.30 год.
Час закінчення реєстрації учасників річних загальних зборів: "23" лютого 2018 року об 10.00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - на 24 годину "19" лютого 2018 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів.
2. Звіт дирекції про її діяльність та про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
2017 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017
рік.
6. Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів і висновків аудитора, порядку розподілу прибутку, строку та
порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
8. Затвердження планів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Про схвалення раніше укладених значних правочинів.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством на протязі 2018 року.
11. Дострокове припинення повноважень діючої Ревізійної комісії (ревізора) ПрАТ "Хімдивізіон" в повному складі. Обрання членів Ревізійної
комісії (ревізора) ПрАТ "Хімдивізіон" в повному складі.
12. Зміна складу виконавчого органу Товариства та призначення нового виконавчого органу Товариства.
13. Внесення змін до Статуту Товариства.
14. Внесення змін до Положення про виконавчий орган.
Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт та
довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Ознайомитись з документами пов'язаними з порядком денним зборів
можна за місцезнаходженням Товариства, а саме: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. С.Х.Горобця, буд. 1, кім. 44, у робочі дні
з 10:00 год. до 15:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення зборів - Директор Бєлов Олег Вячеславович.
Телефон для довідок (0569) 56-06-50, а також інформацію можна подивитись на веб-сайті himdivizion.prat.dp.ua
Директор ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН"
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента

ПАТ "ЦУКРОГІДРОМАШ"

Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ". Код за ЄДРПОУ: 00380014. Місцезнаходження: 25006, м. Кропивницький, вул. Архангельська,94. Міжміський код, телефон та факс: 0522-22-37-08. Електронна
поштова адреса: sugargidromash@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 00380014.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості
про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
Текст повідомлення:
18.01.2018 року ПрАТ "ЦУКРОГІДРОМАШ" з інформації, отриманої від
депозитарія, стало відомо наступне:
Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій юридичної особи
за законодавством Сейшельських Островів Віларіка Бізнес Корп., код
177533, місцезнаходження: Francis Rachel Str., Sound & Vision House, Suite
1, Second Floor, Victoria, Mae, Seychelles, збільшився з 10,074540% до
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Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819
3. Місцезнаходження: 51925, м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 5 і більше відсотків простих голосуючих акцій публічного акціонерного товариства

ІІ. Текст повідомлення
18.01.2018р. ПАТ "Дніпровагонмаш" отримало від депозитарія ПАТ
"Національний депозитарій України" реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на 31.12.2017р., з якого дізналось про наступні
зміни, що сталися у власників акцій ПАТ "Дніпровагонмаш", яким належить 5 і більше відсотків простих голосуючих акцій:
1. Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: Пайовий венчурний недиверсифікований закритий
інвестиційний фонд "Новий" Товариство з обмеженою відповідальністю
"ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ". Код за ЄДРПОУ: 37770013. Місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмір частки акціонера до зміни розміру пакета акцій - 2281098 простих іменних акцій, що складає 13,712 % від загальної кількості акцій та 13,789 % від загальної кількості голосуючих акцій. Розмір частки акціонера після зміни
розміру пакета акцій - 118 простих іменних акцій, що складає 0,000709 %
від загальної кількості акцій та 0,000713 % від загальної кількості голосуючих акцій.
2. Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО
ПЛЮС ЕКСПО". Код за ЄДРПОУ: 41056704. Місцезнаходження: Україна,
01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмір частки акціонера до
зміни розміру пакета акцій - 3196735 простих іменних акцій, що складає
19,216 % від загальної кількості акцій та 19,3239 % від загальної кількості голосуючих акцій. Розмір частки акціонера після зміни розміру пакета
акцій - 5630152 простих іменних акцій, що складає 33,8436 % від загальної кількості акцій та 34,0338 % від загальної кількості голосуючих акцій.
3. Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КООПЕРАТОР". Код за ЄДРПОУ: 38408422. Місцезнаходження: Україна, 01032, м.
Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмір частки акціонера до зміни розміру пакета акцій - 967220 простих іменних акцій, що складає 5,8141 % від
загальної кількості акцій та 5,8467 % від загальної кількості голосуючих
акцій. Розмір частки акціонера після зміни розміру пакета акцій - 965620
простих іменних акцій, що складає 5,8045 % від загальної кількості акцій
та 5,8371 % від загальної кількості голосуючих акцій.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Генеральний директор ПАТ "Дніпровагонмаш"
О.Ю. Корнецький
18.01.2018 року

13,178659%. Розмір частки в загальній кількості акцій збільшився з
3049278 (10%) до 3988807 (13,082369% від загальної кількості акцій) простих іменних акцій.
Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій юридичної особи
за законодавством Кіпру МАРАТЕВ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД, код НЕ 274491,
місцезнаходження: 1 Avalonos, str. Maria House, Nicosia, Cyprus, P.C.1075,
зменшився з 25,083234% до 0%. Розмір частки в загальній кількості акцій
зменшився з 7591985 простих іменних акцій (24,899965% від загальної
кількості акцій) до 0.
Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій юридичної особи
за законодавством Кіпру МЕТИГЛОУ ХОЛДІНГС ЛТД, код НЕ 238810, місцезнаходження: Ippokratous, Akropolis, 3A, Nicosia, Cyprus, 2006, збільшився з 0% до 25,083234%. Розмір частки в загальній кількості акцій збільшився з 0 до 7591985 простих іменних акцій (24,899965% від загальної кількості акцій).
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Генеральний директор Змаженко Сергій Васильович.
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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
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента

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
"КРИСТАЛБАНК"

39544699
04053 м. Київ вул. Кудрявський узвiз, б.2
/044/ 590-46-61 /044/ 590-46-64
o.trubitsyna@crystalbank.com.ua
https://crystalbank.com.ua

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість

II. Текст повідомлення
«19» сiчня 2018 року Спостережною радою ПАТ «КРИСТАЛБАНК»
(надалi – «Емiтент») (протокол №7) прийнято рiшення про схвалення правочину щодо якого є заiнтересованiсть, а саме: договiр банкiвського вкладу
(депозиту) № ДД-168605:980 з виплатою процентiв щомiсячно Депозит
«Дохiдний з поповненням», що укладений 18.05.2017 року мiж Банком та
Ленiнг Мариною Густавiвною (Вкладник) зi змiнами та доповненнями, в
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС»

Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14252165
Місцезнаходження емітента: вул. Івана Мазепи, будинок,66 місто Чернігів, 14014
Міжміський код, телефон та факс емітента: (0462) 66-89-81, факс (0462)
66-89-81
Електронна поштова адреса емітента: avsglbuh@ksk.com.ua
Адреса сторінки мережі Інтернет: avto.cheksil.cn.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
2. Текст повідомлення.
У зв’язку з закінченням повноважень Голови правління Климка Сергія
Миколайовича, згідно укладеного трудового договору (контракту), та за згодою сторін, Наглядова рада ПрАТ «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС» (Протокол засіПовідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД ПЛАСТМАС»

(код ЄДРПОУ – 04593190, місцезнаходження - 04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5, тел. (044) 430-27-83, ел. адреса - abm@zavodplastmas.kiev.ua)
Згідно Наказу Генерального директора ПрАТ «Завод пластмас» від
12.01.2018 № 2-к з 19.01.2018 звільнено (за власним бажанням згідно
ст. 38 КЗпП України) з посади Головного бухгалтера ПрАТ «Завод пластмас» Горську Юлію Ігорівну, яка займала вказану посаду з 29.03.2017. Посадова особа не дала згоду на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за

тому числi зi всiма збiльшеннями суми вкладу.
Сума коштiв, що є предметом вказаного правочину, визначена вiдповiдно
до законодавства: станом на 26.06.2017 року сума вкладу становила 331
472, 70 доларiв США, що згiдно офiцiйного курсу НБУ в гривневому
еквiвалентi складало 8 628 602, 98 грн.
Вартiсть активiв Емiтента станом на 31.12.2016 року становить
861 262 тис. грн., спiввiдношення суми коштiв, що була предметом правочину станом на 26.06.2017 року, до вартостi активiв Банку за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 рiк складає 1,002 %.
Iстотнi умови Договору вкладу: дата договору 18.05.2017 року; сума
вкладу – 9460,00 доларiв США з правом збiльшення суми вкладу протягом
всього строку розмiщення вкладу за виключенням останнiх 30 календарних
днiв; строк розмiщення вкладу 370 днiв з 18 травня 2017 року до 23 травня
2018 року включно; процентна ставка 5 (п’ять) вiдсоткiв рiчних, що нараховуються Банком щомiсячно на суму залишку вкладу; проценти за вкладом
сплачуються вкладниковi щомiсячно; без права дострокового повернення
суми вкладу.
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: фiзична
особа Ленiнг Марина Густавiвна, яка є акцiонером, що одноосiбно володiє
50 вiдсотками акцiй ПАТ «КРИСТАЛБАНК».
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
Гребiнський Леонiд Андрiйович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2018.01.22
(дата)

дання Наглядової ради № 29 від 18 січня 2018 року), прийняла рішення:
припинити повноваження Голови правління Климка Сергія Миколайовича,
посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0%.
Особа перебувала на посаді з 16.01.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Наглядова рада ПрАТ «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС» (Протокол № 29 від
18.01.2018 року) прийняла рішення: продовжити повноваження Голови правління Климка Сергія Миколайовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа володіє часткою в статутному
капіталі товариства в розмірі 0%. Особа призначена на посаду терміном на
3 (три) роки. Посади, які обіймала особа: в 2013 році - директор ПП «Русичі»,
з 02.04.2014 року заступник директора ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ», з
16.01.2015 року Голова правління ПрАТ «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС». Посадова
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно законодавства.
Голова правління
Климко С.М.
корисливі та посадові злочини не має.
Згідно Наказу Генерального директора ПрАТ «Завод пластмас» від
22.01.2018 № 4-к з 22.01.2018 призначено на посаду В. о. головного бухгалтера ПрАТ «Завод пластмас» Усенко Лідію Михайлівну строком до
21.03.2018. Усенко Лідія Михайлівна за останні 5 років займала посади Головного бухгалтера ТОВ «Кафе Латте» та Головного бухгалтера ТОВ «Місьє Булкін». Посадова особа не дала згоду на розкриття своїх паспортних
даних. Посадова особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та усвідомлює відповідальність згідно з законом
.
Генеральний директор 	Шпаківська Ю. Ю.

новини
Падение курса гривни вызвано
уменьшением экспорта в январе и
выплатам за границу – Гройсман

Падение курса гривны вызвано уменьшением экспорта в январе и продолжению выплат за границу, пояснил
премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Было падение, он (курс гривны - ИФ) свободно регулируемый же и зависит от того, например, в январе идет
уменьшение экспорта из Украины, если идет уменьше-

ние экспорта - меньше валюты поступает в Украину, а
есть выплаты, которые мы делаем из Украины», - сказал
премьер в эфире одного из телеканалов.
По его словам, по вышеуказанным причинам возникает определенный дисбаланс, из-за которого и падает
курс гривны.
«Но когда все начинает работать абсолютно нормально, когда мы начинаем экспортировать, когда баланс начинаем сохранять, то ситуация уменьшается и все оста9
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новини
ется в пределах прогнозируемых. В прошлом году было
то же самое», - сказал В.Гройсман.

НБУ намерен улучшить методику расчета
официального курса гривни

Национальный банк рассматривает возможность расчета официального курса гривни на основе информации
из торгово-информационных систем (ТИС) Bloomberg и
Reuters о реальных рыночных сделках.
«Курс может быть более оперативным по времени
оглашения, более удобным для использования в качестве
рыночного бенчмарка», – перечислил преимущества такого подхода НБУ в сообщении в пятницу вечером.
Нацбанк напомнил, что сейчас официальный курс
рассчитывается как средневзвешенное значение по
всем межбанковским сделкам за день по данным Валкли (собственный программный комплекс НБУ, в котором
банки на сегодня осуществляют подтверждение всех
своих сделок по купле-продаже безналичной иностранной валюты на межбанковском рынке).
Как пояснил директор департамента открытых рынков
центробанка Сергей Пономаренко, изменение методики
также снизит нагрузку на банки в части формирования
отчетности благодаря отказу от обязательной регистрации сделок в системе Валкли.
Предполагается, что в новой методике при расчете будут отсекаться сделки с отклонением курса более чем
на 2% от среднеарифметического по всем сделкам и
сделки, курс/объем которых отклоняется от среднеарифметического курса/объема больше чем на 2 стандартных
отклонения.
Нацбанк также сообщил о планах перейти к осуществлению валютных интервенций с использованием
Matching - нового функционала для заключения сделок в
ТИС. «Этот функционал, внедрение которого сейчас обсуждается с участниками рынка, позволит обеспечить на
межбанковском валютном рынке постоянное наличие
твердых цен на куплю-продажу иностранной валюты и
быстрое заключение сделок с лучшими курсовыми параметрами», – пояснил регулятор.
Согласно представленной НБУ презентации, введенная им в минувшем году интервенция в форме запроса
лучшего курса хорошо проявила себя на практике и имеет перспективы более широкого применения.

НБУ с 5 февраля
начнет публикацию итогов внутренней
дискуссии об учетной ставке

Национальный банк Украины в 2018 году начинает обнародовать «Итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политике (КМП) относительно уровня учетной
ставки» для повышения прозрачности и предсказуемости монетарной политики.
Как указано в сообщении НБУ в пятницу вечером, такие публикации будут выходить на 11-й день после принятия решения по монетарной политике, а дебютная
появится 5 февраля по результатам КМП, запланированного на 23-24 января.
Новый документ будет содержать обезличенную позицию всех членов комитета о необходимом монетарном
решении и соответствующую аргументацию.
10

В Нацбанке пояснили, что пресс-релизы о решении
по монетарной политике, которые сейчас являются
основным инструментом коммуникаций на эту тему и
появляются в день заседания правления по этому вопросу, отражают консенсусную позицию правления
НБУ.
«Такая публикация направлена на усиление понимания участниками рынка логики и мотивации монетарных
решений правления НБУ», – подчеркнул регулятор. Он
отметил, что такая практика является широко распространенной для центробанков, проводящих политику инфляционного таргетирования.
Комитет по монетарной политике (КМП) является консультативным внутренним органом НБУ, созданным с
целью обмена информацией и взглядами относительно
формулировки и реализации монетарной политики для
обеспечения ценовой стабильности. В состав КМП входит глава НБУ, другие члены правления центробанка, а
также директоры департаментов монетарной политики и
экономического анализа, открытых рынков, финансовой
стабильности, статистики и отчетности. Заседание КМП
происходят накануне заседаний правления НБУ по монетарным вопросам.
Как сообщалось, Нацбанк с 15 декабря 2017 года повысил учетную ставку на 1 процентный пункт (п.п.) – до
14,5%. Перед этим он увеличил ее также на 1 п.п. с
27 октября. В последний раз НБУ снижал учетную ставку –
до 12,5% годовых с 13% годовых - 26 мая 2017 года.
НБУ объяснил ужесточение монетарной политики
предупреждением дальнейшего ухудшения инфляционных ожиданий, повышением рисков задержки возобновления сотрудничества с МВФ и ускорением потребительского спроса вследствие повышения социальных
стандартов.

НБУ намерен изучить вопрос эмиссии
банками депозитных сертификатов

Национальный банк Украины (НБУ) в рамках дальнейшего развития денежного рынка намерен изучить вопрос
эмиссии банками депозитных сертификатов, сообщается в презентации на веб-сайте центробанка.
В документе отмечается, что такие инструменты быстро регистрируются, могут обращаться между банков,
компаний и физический лиц, а также могут использоваться в качестве залога. Соответственно, внедрение
таких инструментов может способствовать росту ликвидности денежного рынка.
Предположительно учет депозитарных сертификатов будет осуществлять Национальный депозитарий
Украины.
В то же время в презентации отмечено, что для запуска такого инструмента необходимы совместные усилия
банковского сообщества, НБУ и Нацкомиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку.
Согласно украинскому законодательству сберегательный (депозитный) сертификат – ценная бумага,
подтверждающая сумму вклада, внесенного в банк, и
право вкладчика или собственника сертификата на
получение в банке-эмитенте сертификата по истечению установленного в нем срока сумы вклада и процентов.
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новини
НБУ намерен разрешить репатриацию
дивидендов за 2017 г. и ослабить ограничения на досрочное погашение кредитов

Национальный банк Украины в рамках дальнейшей
валютной либерализации намерен разрешить репатриацию дивидендов за 2017 год и ослабить ограничения на
досрочное погашение внешних кредитов, сообщается на
веб-сайте центробанка.
«Ближайшим приоритетом в этом направлении (либерализации валютного рынка – ИФ) является разрешение
на репатриацию дивидендов за 2017 год… Помимо этого, мы можем рассмотреть возможность дальнейшего
ослабления ограничений на досрочное погашение кредитов», - цитируется в сообщении директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.
По его словам, решение о дивидендах будет принято
после анализа прогнозной информации банков о планах
их клиентов по перечислению соответствующих доходов.
Согласно презентации, обнародованной на веб-сайте
Нацбанка, в более дальней перспективе, центробанк намерен разрешить клиентам банков покупать валюту на
условиях «форвард» под погашение валютных кредитов, отменить требование о предварительном депонировании средств при покупке валюты на межбанковском
валютном рынке на отдельном счете (режим «Т+1»), а
также снизить норматив обязательной продажи валюты.
В отношении банков, НБУ намерен пошагово пересмотреть лимиты общей открытой валютной позиции с
целью в перспективе выйти на схему 5/5 (длинная/короткая) с 1/10, а также отменить суточный лимит на покупку
валюты в позицию банка, который в настоящее время
установлен в размере 1% регулятивного капитала.
Как сообщалось, Нацбанк в начале июня 2016 года разрешил репатриацию дивидендов, начисленных иностран-

ным инвесторам за 2014-2015 годы. При этом центробанк
установил предельную сумму дивидендов, которую разрешается вернуть за границу: в течение календарного месяца она не должна превышать большего из двух предельных значений – $1 млн (в эквиваленте) или 10% общего
объема дивидендов. В случае, если указанные 10% превышают $5 млн, максимальная сумма репатриации дивидендов за месяц не может превышать $5 млн.
В середине апреля 2017 года Нацбанк разрешил с мая
начать репатриацию дивидендов также за 2016 год, ограничив ее ранее установленным лимитом в $5 млн в месяц.
По данным НБУ объем репатриированных дивидендов иностранными инвесторами в 2017 году составил
$1,8 млрд.

S&P повысило на $5 за баррель прогноз
цен на нефть в 2018 г.

Международное рейтинговое агентство Standard &
Poor's Global Ratings повысило прогноз цен на нефть в
текущем году.
Теперь аналитики агентства ожидают, что марка Brent
в среднем будет стоить $60 за баррель против ранее
предполагавшихся $55 за баррель. Оценка для марки
WTI улучшена до $55 за баррель с $50 за баррель, сообщается в пресс-релизе S&P GR.
Эксперты ожидают, что объем мировых поставок нефти в целом будет соответствовать уровню спроса в первом полугодии 2018 года. При этом они отмечают, что
возможные перебои с поставками будут поддерживать
котировки в краткосрочной перспективе.
Прогноз на 2019-2020 годы оставлен без изменения $55 за баррель.
При подготовке раздела «Новости»
использованы материалы
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