Щоденне офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
25 вересня 2018

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 656

Про погодження кандидатури керівника АТ «Українська біржа»
Відповідно до пункту 376 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту 4 статті 27 Закону України «Про
цінні папери та фондовий ринок», Порядку погодження
кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких
керівників під час їх перебування на посаді», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 22.01.2013 № 64 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2013 за
№ 269/22801(із змінами),

Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку
ВИРІШИЛА:

1. Погодити кандидатуру Комісарова Євгена Анатолійовича на посаду Голови Правління АТ «Українська біржа» (ідентифікаційний код юридичної особи 36184092).
2. Департаменту ліцензування професійних учасників
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: повідомлення АТ «Українська біржа» про прийняте рішення,
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті
Комісії.
3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення
в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д. В.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулятора фондового ринку, що відбулося 25 вересня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо схвалення доопрацьованого проекту Закону України «Про внесення змін до деяких прийнято рішення
законів України щодо забезпечення виконання зобов’язань за Меморандумом з МВФ в
частині розвитку ринків капіталу»
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
2. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до розділу XVII «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про акціонерні товариства»
3. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2018 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку на 2018 рік
4. Щодо погодження проекту наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що
втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 03 листопада 1999 року № 2099»
5. Щодо погодження проекту наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким,
що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 25 вересня 2000 року №1991/275»
6. Щодо звіту пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «К
Капітал» ТОВ «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група»
7. Про погодження кандидатури керівника АТ «Українська біржа»
8. Щодо надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ВАТ «Завод сільськогосподарської техніки»
9. Щодо надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ВАТ «Облтрансгаз»
10. Про затвердження Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів
наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства
11. Щодо погодження проекту наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що
втратило чинність, наказу Фонду державного майна України від 28 квітня 1999 року № 784»
12. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного акціонерного товариства «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС»

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 реєстрації емісій цінних паперів, що
діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 № 467, п. 1 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та
відповідно до документів, наданих ТОВ «РІЕЛТ-БУД», код за
ЄДРПОУ: 39375896, вул. Марини Раскової, буд. 4, м. Київ,
02660, на реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій серії «G»
ТОВ «РІЕЛТ-БУД». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «РІЕЛТ-БУД» від 19.10.2015
№121/2/2015-Т, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження
№ 148-КФ-СТ-О від 25 вересня 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, п. 1 глави 1 розділу ІV Положення про порядок
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року
за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до документів,
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наданих ТОВ «РІЕЛТ-БУД», код за ЄДРПОУ: 39375896,
вул. Марини Раскової, буд. 4, м. Київ, 02660, на реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій серії «Н» ТОВ «РІЕЛТБУД». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску
облігацій ТОВ «РІЕЛТ-БУД» від 19.10.2015 №122/2/2015-Т,
видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 149-КФ-СТ-О
від 25 вересня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних, що
діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 № 467, п. 1
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі
змінами), та відповідно до документів, наданих
ТОВ «РІЕЛТ-БУД», код за ЄДРПОУ: 39375896, вул. Марини
Раскової, буд. 4, м. Київ, 02660, на реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій серії «І» ТОВ «РІЕЛТ-БУД». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «РІЕЛТ-БУД» від
19.10.2015 №123/2/2015-Т, видане Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 150-КФ-СТ-О від 25 вересня 2018 року.
26.09.2018 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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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ»
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 «ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ»; 2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00218012 ; 3. Місцезнаходження:
71101 Бердянськ Мелітопольське шосе, 77; 4. Міжміський код, телефон
та факс: 06153 2-00-42, 06153 2-35-81; 5. Електронна поштова адреса:
00218012@emitent.net.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.
yuzhgidromash.com; 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог
глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ
цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення. Рішення про звільнення прийнято Головою правління 21.09.2018 р. Звільнення посадової особи виконано на
підставі наказу №17 від 21.09.2018 р. Посадова особа Гур’янова Ганна
Володимирівна (паспорт: серія СА номер 952963 виданий 23.02.1999 р.
Бердянський МВ УМВС України в Запорізькій обл.), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена. Володiє часткою в статутному
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років 10 місяців.
Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи.
III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
голова правління
Грищенко М.В.
21.09.2018

До уваги акціонерів

Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: ознайомлюватися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно
(крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 10 години 00 хвилин до
16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 30 хвилин до 13 години
30 хвилин), за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд
державного майна України, кімната 707, а в день проведення позачергових
загальних зборів – також у місці їх проведення з 09 години 00 хвилин до
10 години 00 хвилин.
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Маньківська Анастасія Геннадіївна (головний спеціаліст Фонду державного майна
України). Телефон для довідок: (044) 200-30-23, 200-34 -99.
З дня отримання даного повідомлення і до початку позачергових загальних зборів Товариства акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів.
Фонд державного майна України як акціонер на вимогу якого скликано позачергові загальні збори Товариства, приймає відповідні письмові запитання за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, та надає
письмову відповідь протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання відповідного письмового запитання (але у будь-якому випадку до дати проведення позачергових загальних зборів) шляхом направлення такої письмової відповіді простим листом на адресу акціонера, зазначену у
відповідному письмовому запитанні. Фонд державного майна України може
надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення позачергових загальних зборів перед початком роботи скликаних позачергових загальних зборів, у місці їх проведення.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а
також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів у порядку та у
строки, передбачені ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з
питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп
Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 Закону
України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством
акцій з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та
неробочих днів), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 30 хвилин до 13 години 30 хвилин), за адресою: 01133,
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України,
кімната 707, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у
місці їх проведення з 09 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35
Закону України «Про акціонерні товариства»: www.spfu.gov.ua.
Заступник Голови
Фонду державного майна України
В. ДЕРЖАВІН

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ
КОМБІНАТ»

(код ЄДРПОУ 00194122),
місцезнаходження товариства: Україна, 69032, м. Запоріжжя,
Південне шосе, 15.
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів
публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий
алюмінієвий комбінат»
(далі – позачергові загальні збори)!
Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Запорізькій області, кімната 35.
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників
акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 01.11.2018 з 9 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів:
01.11.2018 о 10 годині 30 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, встановлена 26.10.2018 (станом на 24 годину).
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в
новій редакції.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з
членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
12. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової
ради Товариства.
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
Даний проект порядку денного позачергових загальних зборів Товариства вважати порядком денним позачергових загальних зборів Товариства,
які скликаються на 01 листопада 2018 року, у разі відсутності пропозицій до
нього від інших акціонерів.
Для реєстрації та участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність
або інші документи, які посвідчують право представника на участь у позачергових загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.
Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до норм ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства».
Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими ст. 36 та 38
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Додаток 21 до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій підприємств,
облігацій міжнародних фінансових
організацій та їх обігу (підпункт 2 пункту
1 глави 6 розділу III)
ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

Приватне акціонерне товариство
«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»,

код за ЄДРПОУ 24089818
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 9/2/2018-Т
Дата реєстрації « 30 » січня 2018 року.
1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій:
19.02.2018
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом емісії облігацій)
17.02.2019
фактична
03.09.2018
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно з
145 090
проспектом емісії облігацій)
фактично розміщених
145 090
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно з
48 605 150,00
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску
облігацій), грн.
фактично розміщених, грн.
48 605 150,00
5. Загальна сума залучених коштів від розміщення 48 605 150,00
випуску (серії) облігацій, грн.
Облігації, придбані членами наглядової
Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за
(спостережної) ради**
облігації (грн): 0,00
Облігації, придбані членами виконавчого
Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за
органу**
облігації (грн): 0,00
Облігації, придбані працівниками емітента**
Кількість (шт.):
Сума, сплачена за
облігації (грн): 0,00
6. Кількість облігацій, що обліковуються на рахунку в 0
цінних паперах емітента за результатами повернення внесків, унесених в оплату за облігації, усім
особам, які зробили ці внески***
7. Загальна сума повернутих внесків, унесених в
0,00
оплату за облігації, усім особам, які зробили ці
внески, грн***
Затверджено:
ТВО Голови правління .
(посада)
Від емітента*:
ТВО Голови правління .
(посада)

___________
(підпис)

В.В. Бєлашев
(прізвище, ім’я, по батькові)

___________
(підпис)
М.П.

В.В. Бєлашев
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від андеррайтера*:
______________
(посада)

___________
(підпис)
М.П.

Від Центрального депозитарію
цінних паперів:
______________
___________
(посада)
(підпис)
М.П.

Емітент не користується
послугами андерайтера
(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про
результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.
{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014; в редакції
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476
від 10.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}
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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)
1. Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
2. I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство
«Престиж груп»

2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01011, Київ, Лєскова, 9
4. Код за ЄДРПОУ
33103761
5. Міжміський код та телефон, факс
0445696430 0445696430
6. Електронна поштова адреса
m.titarenko@prestigegroup.com.ua
3. II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
25.09.2018
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у*
(номер та найменування офіційно(дата)
го друкованого видання)
3. Повідомлення
розміщено на
https://smida.gov.ua/
в мережі
сторінці
site/33103761
Інтернет
25.09.2018
(адреса сторінки)
(дата)
4. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Паспортні дані
Прізвище,
фізичної Розмір
Зміни
ім'я, по
особи
частки в
(призначебатькові
або
статутноно,
Дата
фізичної
ідентиму
звільнено,
вчинення
Посада
особи або
фікацій- капіталі
обрано або
дії
повне
ний код емітента
припинено
найменування
за
(у
повноваюридичної
ЄДРПОУ
відсоження)
особи
юридичтках)
ної
особи
1
2
3
4
5
6
Деркач
15.04
25.09.2018 припинено Голова
повноважен- НагляОлександр
ня
дової
Вiталiйович
ради
Зміст інформації:
Припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства
Деркачем Олександром Вiталiйовичем
7.28
25.09.2018
набуто
Голова Слободський
Iгор
повноваНагляжень
дової Станiславович
ради
Зміст інформації:
Набуто повноважень Голови Наглядової ради Товариства Слободським
Iгорем Станiславовичем
25.09.2018
набуто
член
Деркач
15.04
повноваНагляОлександр
жень
дової
Вiталiйович
ради
Зміст інформації:
набуто повноважень члена Наглядової ради Товариства Деркачем
Олександром Вiталiйовичем
25.09.2018 припинено
член
Слободський
7.28
повноважен- НагляIгор
ня
дової Станiславович
ради
Зміст інформації:
припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Слободським Iгорем Станiславовичем
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановні акціонери

ПублічНого акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів»,
код за ЄДРПОУ 09801546, місцезнаходження: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1

ПАТ АКБ «Львів» повідомляє, що 31 жовтня 2018 року о 15.00 год. у
приміщенні банку, що знаходиться за адресою: 79008, Україна, м. Львів,
вул. Сербська, 1, (конференц-зал) відбудуться позачергові Загальні
збори акціонерів ПАТ АКБ «Львів».
Дата складення переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ
«Львів» – 21 вересня 2018 року (станом на 24 годину). Станом на дату
складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про
проведення Загальних зборів акціонерів загальна кількість акцій становить 3 389 053 380 акцій, кількість голосуючих акцій становить 3 388 150
193 акції.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів» – 25 жовтня
2018 р. (станом на 24 годину).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових
Загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів» розпочнеться 31 жовтня
2018 року з 14.00 до 14.55 год. у приміщенні банку (конференц-зал), що
знаходиться за адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1.
Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів.
3. Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ АКБ «Львів».
4. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду
ПАТ АКБ «Львів».
5. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради
ПАТ АКБ «Львів».
6. Обрання членів Наглядової ради ПАТ АКБ «Львів».
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ АКБ «Львів», встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на
підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ АКБ «Львів».
8. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії
ПАТ АКБ «Львів».
Проекти рішень:
1. Обрати лічильну комісію у складі: Мельник Лідії Петрівни, Лотос
Олени Робертівни.
2. Обрати секретарем зборів Величко Уляну Миколаївну.
3. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ АКБ «Львів».
4. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ АКБ
«Львів».
5. 1) Припинити з 31.10.2018 р. повноваження Наглядової ради
ПАТ АКБ «Львів» у складі:
Мальований Костянтин Петрович - Голова Наглядової ради
Маргеір Петурсон - член Наглядової ради
Хома Тарас Михайлович - член Наглядової ради
Заячук Ірина Ігорівна - член Наглядової ради
Тютько Андрій Богданович - член Наглядової ради
2) Рішення вступає в силу з моменту його прийняття.
6. Не передбачено відповідно до п. 5) частини 3 ст. 35 Закону України
«Про акціонерні товариства».
7. 1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ АКБ «Львів».
2) Встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради
ПАТ АКБ «Львів» відповідно до затверджених умов цивільно-правових
договорів.
3) Надати Голові Правління ПАТ АКБ «Львів» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з Головою
та членами Наглядової ради ПАТ АКБ «Львів».
8. 1) Припинити з 31.10.2018 р. повноваження Ревізійної комісії
ПАТ АКБ «Львів» у складі:
Ривак Андрій Іванович - Голова Ревізійної комісії
Пурха Тадей Станіславович - член Ревізійної комісії
Кирилюк Руслан Ростиславович - член Ревізійної комісії
2) Рішення вступає в силу з моменту його прийняття.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного а також інформація, зазначену в частині четвертій статті 35 ЗУ «Про
акціонерні товариства»: http://www.banklviv.com.
Для участі у позачегових Загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ
«Львів» при собі необхідно мати:
1. акціонерам - фізичним особам: документ, що посвідчує особу;
2. представникам акціонерів - фізичних осіб: довіреність, оформлену
та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що по-

свідчує особу;
3. представникам акціонерів - юридичних осіб: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його
завірену копію), довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу;
4. представникам акціонерів - керівникам юридичних осіб: копію наказу про призначення на посаду керівника або копію протоколу/витяг з
протоколу уповноваженого органу про призначення керівника, завірених
згідно з чинним законодавством України, витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його завірену копію) та документ, що посвідчує особу.
У разі, якщо для участі та голосування в Загальних зборах акціонерів
ПАТ АКБ «Львів» з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів має бути оформлена і видана акціонеру у відповідності до чинного
законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на
Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під
час голосування на Загальних зборах акціонерів представник повинен
голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує
всі питання голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах акціонерів за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України.
Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів акціонерів (не пізніше 24 години 30 жовтня
2018 року), ПАТ АКБ «Львів» розміщає на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах
акціонерів (станом на 25.10.2018 року).
З проектами документів, необхідних для прийняття рішень з питань
порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ
«Львів» можна буде ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ АКБ
«Львів» в робочі дні від дати надіслання повідомлення про проведення
Загальних зборів акціонерів в робочі години з 10.00 год. до 13.00 год., а в
день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.
Звертатися до співробітників ПАТ АКБ «Львів», за його місцезнаходженням (каб. 501), відповідальних за порядок ознайомлення акціонерів
з документами. Посадова особа ПАТ АКБ «Львів», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник управління
правового захисту Туркевич Ростислав Юрійович. Довідки за телефоном:
(032) 245-64-83.
ПАТ АКБ «Львів» до початку Загальних зборів акціонерів у встановленому ним порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних
зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання
однакового змісту.
Повідомляємо, що кожний акціонер має право внести пропозиції
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів
ПАТ АКБ «Львів», а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової
ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу
Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати
проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової
ради - не пізніше ніж за 7 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 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 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 Наглядової ради.
Кожен акціонер може також користуватись іншими правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Наглядова рада.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№185, 27 вересня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГАЛС-К»
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: Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛС-К»; Код за ЄДРПОУ: 31566427;
Місцезнаходження:17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, буд. 3, кв. 3; Міжміський код, телефон та факс:(04637) 3-17-45,
(044) 490-57-95; Електронна поштова адреса: galsk@emitent.net.ua;
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації:31566427.smida.gov.ua; Вид особливої
інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів.
2. Текст повідомлення: Позачерговими загальними зборами акцiонерiв
ПрАТ «ГАЛС-К» (надалі - Товариство), якi вiдбулись 25.09.2018 року (Протокол №3/2018 вiд 25.09.2018р.) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть
вчинятись Товариством протягом перiоду з 01.10.2018р. по 31.12.2018р., в
тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або
внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або
отримання фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства,
договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та

вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв
оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобів, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу
сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з
укладенням мирових угод, будь яких інших договорів, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартiсть - не
бiльш нiж 300 000 000 (триста мільйонів) грн. 00 коп. Вартiсть активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 48542,4 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi становить – 618%. Загальна кількість голосуючих акцій - 1500 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у
загальних зборах - 1370 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1370 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 штук. Додатковi критерiї для
вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством,
статутом акцiонерного товариства не визначенi.
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. Голова правління ПрАТ «ГАЛС-К»
Євстратов М.А.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОФОС»
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: Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФОС»; Код за ЄДРПОУ: 24914236;
Місцезнаходження: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 3; Міжміський код,
телефон та факс (044) 490-57-95; Електронна поштова адреса: agrofos@
emitent.net.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 24914236.smida.gov.ua;
Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
2. Текст повідомлення: Позачерговими загальними зборами
акцiонерiв ПрАТ «АГРОФОС» (надалі - Товариство), якi вiдбулись
25.09.2018 року (Протокол №3/2018 вiд 25.09.2018р) було прийнято
рiшення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом перiоду з
01.10.2018р. по 31.12.2018р., в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних
договорiв, договорiв про надання або отримання фiнансових позик, в
тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження
обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та

нерухомого майна Товариства, договорiв оренди нерухомого майна,
договорiв найму (оренди) автотранспортних засобів, договорiв
вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини,
матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартiсть - не бiльш нiж 3 000 000 (три мільйони)
грн. 00 коп. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi становить 203,2 тис. грн. Спiввiдношення ринкової
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить –
1476,4%. Загальна кількість голосуючих акцій - 16 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 16 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 16 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 штук. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до
значного, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.
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. Голова правління ПрАТ «АГРОФОС»
Гавриленко В.М.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АЙПЕК»
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: Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙПЕК»; Код за ЄДРПОУ: 30057276;
Місцезнаходження: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 14; Міжміський код, телефон та факс: 044-522-84-71; Електронна
поштова адреса: ipack@emitent.net.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 30057276.smida.gov.ua; Вид особливої інформації: Прийняття рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 2. Текст
повідомлення: Позачерговими загальними зборами акцiонерiв
ПрАТ «АЙПЕК» (надалі - Товариство), якi вiдбулись 25.09.2018р.(протокол №3/2018 вiд 25.09.2018р.) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть
вчинятись Товариством протягом перiоду з 01.10.2018р. по 31.12.2018р.,
в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/
або внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства,
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договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобів, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо,
правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, будь яких інших договорів, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартiсть - не бiльш нiж 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi становить 6613,1 тис. грн. тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить – 3780,4%. Загальна кількість голосуючих акцій - 140 штук.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 140 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 140 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували
«проти» прийняття рішення - 0 штук. Додатковi критерiї для вiднесення
правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом
акцiонерного товариства не визначенi.
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. Голова правління ПрАТ «АЙПЕК»
Чернікова О.С.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1"
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1";
2. Код за ЄДРПОУ: 01270285;
3. Місцезнаходження: 61002, м. Харкiв, вул. Алчевських, буд. 43;
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 700-50-91 (057) 700-50-91;
5. Електронна поштова адреса: trest@gs1.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: gs1.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.
II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, та назва органу, що прийняв таке рiшення: 24.09.2018 р. Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Протокол ? 24 вiд 24.09.2018 р.)
прийняла рiшення про емiсiю облiгацiй на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв
статутного капiталу Емiтента. Iнформацiя про параметри випуску та порядок розмiщення облiгацiй:
Вид, тип: облiгацiї пiдприємств цiльовi звичайнi (незабезпеченi) серiй:
"N8", "O8", "P8", "Q8", "R8", "S8", "T8", "U8", "V8"; Форма випуску: iменнi;
Форма iснування: бездокументарнi; Спосiб розмiщення: без здiйснення
публiчної пропозицiї; Кiлькiсть серiй: 9 серiй;
Загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй: 308 552 400,00 грн.
(триста вiсiм мiльйонiв п'ятсот п'ятдесят двi тисячi чотириста грн. 00 коп.);
Загальна кiлькiсть облiгацiй: 4 059 900 (чотири мiльйони п'ятдесят
дев'ять тисяч дев'ятсот) штук, в тому числi:
-iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) серiї "N8": кiлькiсть облiгацiй: 424
900 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 32 292 400,00 грн.
-iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) серiї "O8": кiлькiсть облiгацiй: 424
900 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 32 292 400,00 грн.
-iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) серiї "P8": кiлькiсть облiгацiй: 424
900 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 32 292 400,00 грн.
-iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) серiї "Q8": кiлькiсть облiгацiй: 424
900 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 32 292 400,00 грн.
-iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) серiї "R8": кiлькiсть облiгацiй: 424
900 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 32 292 400,00 грн.
-iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) серiї "S8": кiлькiсть облiгацiй: 664
100 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 50 471 600,00 грн.
-iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) серiї "T8": кiлькiсть облiгацiй: 303
600 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 23 073 600,00 грн.
-iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) серiї "U8": кiлькiсть облiгацiй: :
664 100 штук; номінальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.;
загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 50 471 600,00 грн.
-iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) серiї "V8": кiлькiсть облiгацiй 303
600 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 23 073 600,00 грн.
Порядок здiйснення розмiщення: самостiйно.
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Емiтента на 24 вересня 2018 року - 5 674,01 %.
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) Емiтента, якi знаходяться в обiгу, до
розмiру статутного капiталу Емiтента на 24 вересня 2018 року - 28 314,29 %.
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: Власники облiгацiй мають такi права:
Власники облiгацiй мають такi права:- право купувати, продавати та iншим чином вiдчужувати облiгацiї на бiржовому та позабiржовому ринках
цiнних паперiв;
- право подавати облiгацiї до погашення в строки та у порядку, що встановленi рiшенням про емiсiю;
- при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї "N8" надається право на
отримання 0,01 кв. м загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора
Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 7 (2 черга, 1 пусковий комплекс);
- при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї "O8" надається право на
отримання 0,01 кв. м загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора
Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 8 (2 черга, 2 пусковий комплекс);

- при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї "P8" надається право на
отримання 0,01 кв. м. загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора
Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 12 (3 черга, 7 пусковий комплекс);
- при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї "Q8" надається право на
отримання 0,01 кв. м загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора
Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 14 (2 черга, 1 пусковий комплекс);
- при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї "R8" надається право на
отримання 0,01 кв. м. загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора
Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 15 (3 черга, 2 пусковий комплекс);
- при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї "S8" надається право на
отримання 0,01 кв. м. загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора
Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 16 (3 черга, 2 пусковий комплекс);
- при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї "T8" надається право на
отримання 0,01 кв. м. загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора
Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 17 (3 черга, 4 пусковий комплекс);
- при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї "U8" надається право на
отримання 0,01 кв. м. загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора
Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 18 (3 черга, 5 пусковий комплекс).
- при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї "V8" надається право на
отримання 0,01 кв. м загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора
Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 19 (3 черга, 6 пусковий комплекс);
- право на укладення договору бронювання на квартиру, вiльну вiд бронювання iншими власниками, при наявностi облiгацiй, кiлькiсть та серiя
яких вiдповiдає загальнiй площi цiєї квартири;
- право на здiйснення iнших операцiй з облiгацiями, що не суперечать
чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емiтентом в умовах Рiшення про розмiщення облiгацiй.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом.
Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.
Право власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий у депозитарнiй установi, та пiдтверджується випискою з цього рахунку.
Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата вартостi облiгацiй при укладеннi договорiв з першими власниками здiйснюється вiдповiдно до укладеного Договору купiвлi-продажу облiгацiй шляхом перерахування грошових коштiв
в нацiональнiй валютi України на поточний рахунок АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (код за ЄДРПОУ 01270285) п/р ? 26009212006107 в АБ "УКРГАЗБАНК", код банку 320478, м. Харкiв.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: Фiнансовi ресурси загальною сумою 308 552 400,00 грн. (триста вiсiм мiльйонiв п'ятсот п'ятдесят двi тисячi чотириста грн. 00 коп.), залученi вiд розмiщення iменних цiльових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiй: "N8", "O8", "P8", "Q8", "R8", "S8", "T8", "U8", "V8" - будуть спрямованi на фiнансування будiвництва житлових будинкiв за будiвельними адресами: м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина
(колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп.
Фрунзе), буд. 7 (2 черга, 1 пусковий комплекс); м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та
просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 8 (2 черга, 2 пусковий комплекс); м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй
просп. Фрунзе), буд. 12 (3 черга, 7 пусковий комплекс); м. Харкiв, просп.
Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 14 (2 черга,
1 пусковий комплекс); м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 15 (3 черга, 2 пусковий комплекс); м. Харкiв,
просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп.
Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 16
(3 черга, 2 пусковий комплекс); м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп.
Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 17 (3 черга, 4 пусковий комплекс);
м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрун-
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зе), буд. 18 (3 черга, 5 пусковий комплекс); м. Харкiв, просп. Московський
(мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та
просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 19 (3 черга, 6 пусковий комплекс).
Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв, вiдомостi про кiлькiсть цiнних
паперiв емiтента, якими вони володiють:
1. Шевченко Iван Олексiйович Голова Наглядової ради Акцiї, простi 7 шт.
2. Гармаш Олексiй Олександрович Член Наглядової ради Акцiї, простi 2 шт.
3. Харченко Анатолiй Михайлович Член Наглядової ради Акцiї, простi 1 шт.
4. Янковський Валентин Євгенович Член Наглядової ради Акцiї, простi 1 шт.
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: можливiсть обмiну облiгацiй на власнi акцiї АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" умовами випуску

не передбачається, бо Емiтент не приймав рiшення про емiсiю конвертованих облiгацiй.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до Рiшення про емiсiю: Можливiсть
дострокового погашення облiгацiй з виплатою їх номiнальної вартостi на
вимогу власникiв облiгацiй не передбачена у зв'язку з розмiщенням цiльових облiгацiй. Дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй можливе,
але лише за умови здачi будинку в експлуатацiю ранiше запланованого
термiну.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством
Голова правління Харченко Олександр Михайлович 24.09.2018 р.

ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОМИЯІНБУД" шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство

ня, повідомляє, що заяви кредиторів будуть прийматися протягом 2-х місяців з моменту публікації повідомлення про прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОМИЯІНБУД"
шляхом перетворення у встановленому порядку за місцезнаходженням
Комісії з припинення на ім'я Голови комісії з припинення. Вимоги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному діючим законодавством України, у тому числі ст. 112 Цивільного кодексу України.
Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України "Про акціонерні товариства"
кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи
поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення
на вибір товариства однієї з таких дій:
- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором
та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.
У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до товариства з
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
Місцезнаходження Комісії з припинення Товариства: Україна, 78200, Івано-Франківська обл., місто Коломия, ВУЛИЦЯ ШАРЛАЯ, будинок 21.
Телефон для довідок: (03433) 55937
Голова комісії з припинення
Овчаренко О. І.

Повідомлення кредиторам про припинення

з обмеженою відповідальністю "КОЛОМИЯІНБУД"
Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОМИЯІНБУД" (надалі за текстом - Товариство) (код ЄДРПОУ
13643975, місцезнаходження: Україна, 78200, Івано-Франківська обл., місто Коломия, ВУЛИЦЯ ШАРЛАЯ, будинок 21) (Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2018 р. №2) було прийнято рішення припинити діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОМИЯІНБУД" шляхом його реорганізації (перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю "КОЛОМИЯІНБУД", яке відповідно до Цивільного кодексу України з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КОЛОМИЯІНБУД" (результати голосування: "За" - 2280037
голосів (100 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів,
які мають право приймати участь у голосуванні), "Проти" - 0 голосів, "Утримався" - 0 голосів) та призначено Комісію з припинення Товариства у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою
відповідальністю "КОЛОМИЯІНБУД" у наступному складі: Овчаренко
Олександр Iванович - Голова Комісії, член Комісії - Слюсар Зоряна Юріївна.
На виконання вимог ст. 82 Закону України "Про акціонерні товариства" та
ст. 105 Цивільного кодексу України, Товариство, в особі Комісії з припинен-

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НЬЮ СЕРВІС"

До уваги кредиторів

(код за ЄДРПОУ: 23933237, місцезнаходження: 49125, Дніпропетровська
область, м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 48).
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "НЬЮ СЕРВІС", що вiдбулися 20 вересня 2018 року у вiдповiдностi до приписiв ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства", якою передбаченi особливостi проведення загальних
зборiв товариством, що складається з однiєї особи, прийнято рішення про
припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НЬЮ СЕРВІС"
шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮ СЕРВІС", призначено Голову комісії з припинення (пе-

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "КОЛОМИЯІНБУД"

2. Код за ЄДРПОУ: 13643975
3. Місцезнаходження: Україна, 78200, Івано-Франківська обл., місто Коломия, ВУЛИЦЯ ШАРЛАЯ, будинок 21
4. Міжміський код, телефон та факс: (03433) 55937 (03433) 55934
5. Електронна поштова адреса: umas@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: 13643975.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або
інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОМИЯІНБУД", які відбулися 24 вересня 2018 року (Протокол №2 від 24.09.2018 р.), у зв'язку з прийняттям рішення про перетворення Товариства та необхідністю призначення комісії з
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ретворення) - Гузенка Iгора Анатолiйовича, Заступника Голови комісії з припинення (перетворення) - Чорного Олександра Iвановича та Члена комісії з
припинення (перетворення) - Северiн Ларису Володимирiвну.
Строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ "НЬЮ СЕРВІС" становить 2 місяця з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПрАТ "НЬЮ СЕРВІС" шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮ СЕРВІС" з урахуванням вимог статті 82 Закону України "Про акціонерні товариства". Така письмова
вимога має бути направлена до Товариства рекомендованим листом з
описом вкладення, або надана безпосередньо до ПрАТ "НЬЮ СЕРВІС" за
його місцезнаходженням, з обов'язковою реєстрацією відповідної кореспонденції.
Голова комісії з припинення (перетворення) Гузенко І.А.

припинення, призначено (до завершення процедури перетворення) Комісію з припинення у складі:
- призначений 24.09.2018 р. Голова комісії з припинення Овчаренко
Олександр Iванович; фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; не володіє пакетом акцій в статутному капіталі емітента; інші
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління Товариства; посадову особу призначено на невизначений термін - до
завершення процедури перетворення; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- призначений 24.09.2018 р. Член комісії з припинення Слюсар Зоряна
Юріївна; фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
не володіє пакетом акцій в статутному капіталі емітента; інші посади, які
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Товариства; посадову особу призначено на невизначений термін - до завершення процедури перетворення; 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 комісії з припинення О. І. Овчаренко 24 вересня 2018 р.

№185, 27 вересня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЛОМИЯІНБУД"
1. Повне найменування емітента:

2. Код за ЄДРПОУ: 13643975
3. Місцезнаходження: Україна, 78200, Івано-Франківська обл., місто Коломия, ВУЛИЦЯ ШАРЛАЯ, будинок 21
4. Міжміський код, телефон та факс: (03433) 55937 (03433) 55934
5. Електронна поштова адреса: umas@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: 13643975.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або
інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або
суду
ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОМИЯІНБУД", які відбулися 24 вересня 2018 року (Протокол №2 від 24.09.2018 р.), було прийнято рішення
щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОМИЯІНБУД" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "КОЛОМИЯІНБУД".
Результати голосування: "За" - 2280037 голосів (100 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у голосуванні
та є власниками голосуючих акцій), "Проти" - 0 голосів, "Утримався" - 0 голосів.
Причини прийняття рішення про припинення шляхом перетворення: економiчна недоцiльнiсть подальшого функцiонування органiзацiйно-правової
форми - акцiонерне товариство.
При перетворенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОМИЯІНБУД" всі його майнові і немайнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки переходять до його правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю "КОЛОМИЯІНБУД" відповідно до передавального акту, що буде складений після спливу строку заявлення вимог кредиторами Товариства. Статутний капітал Товариства з обмеженою

відповідальністю "КОЛОМИЯІНБУД" дорівнюватиме розміру статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОМИЯІНБУД",
розмір якого становить 695000.00 (шістсот дев'яносто п'ять тисяч гривень
00 копійок) гривень (у випадках, передбачених законодавством, розмір
статутного капіталу може зменшуватися на загальну номінальну вартість
акцій, що не підлягають обміну).
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЛОМИЯІНБУД" здійснює обмін акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОМИЯІНБУД"
на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю
"КОЛОМИЯІНБУД", що створюється внаслідок перетворення. Акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОМИЯІНБУД" конвертуються у частки Товариства з обмеженою відповідальністю "КОЛОМИЯІНБУД",
що створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОМИЯІНБУД", та розподіляються серед його учасників.
Кожен з акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОМИЯІНБУД" має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з
обмеженою відповідальністю "КОЛОМИЯІНБУД", що створюється шляхом
перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОМИЯІНБУД". Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю "КОЛОМИЯІНБУД" відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОМИЯІНБУД", що перетворюється. Акції
товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а
саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює вартості частки в
0,25 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "КОЛОМИЯІНБУД" дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в
статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОМИЯІНБУД" на дату складання переліку акціонерів, які мають право на
участь в загальних зборах, на яких буде затверджено передавальний акт.
Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова комісії з припинення О. І. Овчаренко 24 вересня 2018 р.

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

II. Текст повідомлення
Ринкова вартість Вартість активів емітента Співвідношення ринкової вартості майна або
Адреса сторінки власного веб-сайту, на
майна або послуг,
за даними останньої
послуг, що є предметом правочину, до
якій розміщений протокол загальних
що є предметом
річної фінансової
вартості активів емітента за даними останньої зборів акціонерів/засідання наглядової
правочину (тис. грн)
звітності (тис. грн)
річної фінансової звітності (у відсотках)
ради, на яких/якому прийняте рішення
1 21.09.2018
5 012,50525
6 619852
0,076
http://snpo.ua
Зміст інформації:
21.09.2018р., протокол 21/09-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі - Товариство) було прийнято рішення про укладення між Товариством
та Контрагентом договорів оренди рухомого та нерухомого майна загальною вартістю5012505,25 грн. Згідно з п.11.11.8 Статуту Товариства Генеральний директор попередньо погоджує із Наглядовою радою укладення Товариством правочинів чи вчинення операцій, визначених розділом 13 Статуту.
Згідно з п.13.1 Статуту Товариства: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, незалежно від ціни договору,
розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або відчуження нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок,
які належать Товариству на праві власності або перебувають у його користуванні (передача у користування (оренду), відчуження, оформлення права
власності, користування, відмова від земельної ділянки тощо)». Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi – 5 голосів, кiлькiсть голосiв, що взяли
участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезазначеного рiшення – 5 голосів, кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» прийняття рiшення –
3 голоси, кiлькiсть голосiв, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 1 голос, кiлькiсть голосiв, що «утрималися»– 1 голос.
№
з/п

Дата
прийняття
рішення

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно

із законодавством.
Генеральний директор

Цимбал О.Ю.

24.09.2018р.

Приватне акціонерне товариство «Національна гомеопатична спілка»
Приватне акціонерне товариство « Національна гомеопатична
спілка» код ЄДРПОУ 24372746 повідомляє 24 вересня 2018 року

прийнято на посаду головного бухгалтера Дєвко Євгенія Васильовича.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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№185, 27 вересня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Акціонерне товариство
«Комерційний Індустріальний Банк»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Комерційний
Індустріальний Банк»
2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)586-54-93, (44)561-25-09
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: https://cib.com.ua/uk/about/financeUA/
regulyarnaya-informatsiya
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
21.09.2018 р. єдиним акціонером Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято рішення щодо зміни складу посадових
осіб, а саме: припинено повноваження:
Поваляєва Валентина Юрійовича – Голови Наглядової Ради АТ «КІБ»
(згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала).
Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді
2 роки.
Поради Євгенія Олександровича - Заступника Голови Наглядової Ради
АТ «КІБ» (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не
надала). Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді 2 роки.
Богачевича Петра Михайловича – Члена Наглядової Ради АТ «КІБ»
(згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала).
Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді
2 роки.
Петренко Марини Петрівни – Члена Наглядової Ради АТ «КІБ» (згоди на
розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Часткою у
статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді більше 1 року.
Кізяка Руслана Мироновича – Члена Наглядової Ради АТ «КІБ» (згоди
на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Часткою
у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді менше 1 року.
Кирушка Бориса Анатолійовича – Члена Наглядової Ради АТ «КІБ» (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді менше 1 року.
обрано Наглядову Раду АТ «КІБ»:

Поваляєв Валентин Юрійович - Член Наглядової Ради АТ «КІБ» (згоди
на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Обраний
до переобрання. Інші посади, які обіймав Поваляєв В.Ю. протягом останніх
п'яти років:
03.2005 р.– по теперішній час «Джі-Ем-Ел Інтернешнл ЛТД» (Великобританія) в Україні, посада – Голова.
Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Порада Євгеній Олександрович - Член Наглядової Ради АТ «КІБ» (згоди
на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Обраний
до переобрання. Інші посади, які обіймав Порада Є.О. протягом останніх
п'яти років:
05.2010 р. – 08.2014 р. ТОВ «Юридична фірма «Астерс», юрист, головний юрист;
09.2014 р. – теперішній час Приватний підприємець.
Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Кирушко Борис Анатолійович - Член Наглядової Ради АТ «КІБ» (згоди
на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Обраний
до переобрання. Інші посади, які обіймав Кирушко Б.А. протягом останніх
п'яти років:
1997 р. – 2015 р. заступник директора Департаменту міжнародних
зв'язків, Національний банк України.
Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Самсоненко Олег Леонідович - Член Наглядової Ради АТ «КІБ» (згоди
на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Обраний
до переобрання. Інші посади, які обіймав Самсоненко О.Л. протягом останніх п'яти років:
09.2013 р. – 07.2016 р. – Керуючий Донецькою філією АТ «Укрексімбанк».
08.2016 р. – теперішній час - Радник Голови Правління АТ «Укрексімбанк».
Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Спільніченко Володимир Володимирович - Член Наглядової Ради
АТ «КІБ» (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Обраний до переобрання. Інші посади, які обіймав Спільніченко В.В.
протягом останніх п'яти років:
09.2013 р. – теперішній час – Директор національного спортивного
комплексу «Олімпійський».
Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. В.о.Голови Правління 	Овчарова Л.М.
24.09.2018

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Львівська пивна компанія»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівська пивна компанія»
2. Код за ЄДРПОУ: 33285781
3. Місцезнаходження: 79063 м. Львів, Шевченка, 323
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 234-90-44, (032) 234-90-44
5. Електронна поштова адреса: Buozhys_H@lpk.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: lpk.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу
ІІ. Текст Повідомлення
Вiдповiдно до протоколу загальних зборiв учасників ТОВ «Львівська
пивна компанія» (далi -Товариство) вiд 24.09.2018р. №24/09/2018 прийнято наступне рiшення: у зв'язку iз прийняттям рiшення про видiл з
Товариства нового товариства з обмеженою відповідальністю та
конвертацiї частини часток Товариства в частки створюваного шляхом
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видiлу товариства з обмеженою відповідальністю зменшується розмiр
статутного капiталу Товариства. Статутний капiтал на дату прийняття
рiшення складав 10 621 800,00 грн. Статутний капiтал Товариства пiсля
зменшення буде складати 10 620 800,00 грн. Статутний капiтал зменшується на 1 000,00 грн. (одну тисячу гривень), що становить 0,00941% вiд
розмiру статутного капiталу на день прийняття рiшення. Спосiб зменшення: конвертація частин часток Товариства в частки створюваного
шляхом видiлу товариства з обмеженою відповідальністю. Виконавчий
орган Товариства - Генеральний директор Товариства часткою в статному капіталі не володiє.Наглядова рада не створювалася. На день прийняття рішення учасниками Товариства є три фiзичнi особи (Паськович
Роман Степанович володіє часткою у розмірі 33,34% статутного фонду
Товариства, Новак Василь Іванович володіє часткою в розмірі 33,33%
статутного фонду Товариства, Панас Андрій Мар'янович володіє часткою в розмірі 33,33% статутного фонду 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
Солтис Н.В.
25.09.2018

№185, 27 вересня 2018 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ»!
ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (повне найменування –
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ», адреса місцезнаходження 01033, м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 67) повідомляє про проведення позачергових
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 жовтня 2018 року за
адресою: м.Київ, вул. Саксаганського, б. 67, приміщення актового
залу. Початок зборів о 12-30 год. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах акціонерів проводиться
16 жовтня 2018 року за місцем проведення зборів акціонерів. Початок
реєстрації в 11-30 год. Закінчення реєстрації в 12-15 год. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 09 жовтня 2018 р.
Перелік питань включених до порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів та голосування на зборах.
4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: http://04012750.smida.gov.ua. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного
зборів: ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними
для прийняття рішень щодо питань порядку денного, акціонери можуть з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 17-00 за місцезнаходженням
Товариства (м. Київ, вул. Саксаганського, 67, ІІ-й поверх, приймальня
Голови Правління) звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами:
Война Ольга Андріївна. Для участі в зборах необхідно мати: документ,
що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон
для довідок: (044) 287-12-44.
Також нагадуємо, що згідно Закону України «Про депозитарну систему України» право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори з депозитарною установою про обслуговування своїх рахунків в цінних паперах.
Наглядова рада ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ»

Повідомлення про проведення позачергових зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «МетаБанк»
(код ЄДРПОУ 20496061, місцезнаходження: 69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30)

Наглядова рада АТ «МетаБанк» повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» відбудуться 29 жовтня
2018 року за адресою: 69006, м. Запоріжжя, пр.Металургів,30, кабінет 204 (зал засідань).
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників буде проводитись у приміщенні АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, в кабінеті № 204 (зал засідань) з 09-50 год. до 10-20 год.
Початок роботи зборів о 10-30 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах акціонерів – 23 жовтня 2018 року (станом на 24-00
годину).
Перелік питань та проекти рішень, щодо питань,
включених до проекту порядку денного позачергових загальних
зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
2. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
3. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних
зборів акціонерів АТ «МетаБанк».

4. Про зміну типу АТ «МетаБанк».
5. Про зміну найменування АТ «МетаБанк».
6. Про внесення змін до Статуту АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції та визначення особи, яка уповноважується на
підписання нової редакції Статуту АТ «МетаБанк».
7. Про внесення змін до положень про загальні збори акціонерів
та Наглядову раду АТ «МетаБанк» шляхом викладення їх в нових
редакціях.
8. Про затвердження положення про виплату винагороди членам
Наглядової ради АТ «МетаБанк».
Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт,
представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.
Ознайомлення акціонерів з проектами документів, що пов’язані з
порядком денним, проводиться у приміщенні АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, каб. 225. Відповідальна особа –
перший заступник голови Правління Бєлка А.М. Телефон для довідок – 061 228-78-43
Наглядова рада АТ «МетаБанк»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «ТВIН-ДРУК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «ТВIН-ДРУК». 2. Код за ЄДРПОУ:
23454034. 3. Місцезнаходження: 61172 м. Харків, вул. Роганська, буд.149.
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 716-37-32, (057) 714-54-34.
5. Електронна поштова адреса: twin@maxima.kharkov.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://labelcap.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
На підставі рішення Наглядової ради (протокол № 2109/2018 від
21.09.2018р.) подовжено повноваження на посаді Голова Правління
АТ «ВП «ТВІН-ДРУК» Бартишеву Артему Владиславовичу (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки до 30.09.2021р.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 13,0186% від загальної
кількості акцій. Обґрунтування змін - рішення Наглядової ради АТ «ВП
«ТВІН-ДРУК». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Інші посади протягом останніх п'яти років: обіймає посаду Голова
Правління АТ «ВП «ТВІН-ДРУК» з 2006р.
На підставі рішення Наглядової ради (протокол № 2109/2018 від
21.09.2018р.) подовжено повноваження на посаді Член Правління - Заступник Голови Правління з виробництва АТ «ВП «ТВІН-ДРУК» Петухову Анто-

ну Миколайовичу (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
строком на 3 роки до 30.09.2021р. Особа пакетом акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін - рішення Наглядової ради АТ «ВП «ТВІН-ДРУК». Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Інші посади протягом останніх п'яти
років: обіймає посаду член Правління - заступник Голови Правління з виробництва АТ «ВП «ТВIН-ДРУК» з 2014р. Інші (попередні): начальник виробництва АТ «ВП «ТВIН-ДРУК».
На підставі рішення Наглядової ради (протокол № 2109/2018 від
21.09.2018р.) подовжено повноваження на посаді Член Правління - Заступник Голови Правління з комерційних питань АТ «ВП «ТВІН-ДРУК»
Трофiмченко Iрині Олександрiвні (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки до 30.09.2021р. Особа пакетом акцій
емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін - рішення Наглядової ради АТ «ВП «ТВІН-ДРУК». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади протягом останніх п'яти років: обіймає посаду член Правління - заступник Голови
Правління з комерційних питань АТ «ВП «ТВIН-ДРУК» з 2015р. Інші (попередні): провідний менеджер зi збуту АТ «ВП «ТВIН-ДРУК».
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 ______ Бартишев А.В. 24.09.2018
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№185, 27 вересня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановні акціонери приватного

акціонерного товариства «АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ»!

Повідомляємо Вам, що позачергові загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ» (код
за ЄДРПОУ 31841413), далі – ПрАТ «АТТ», місцезнаходження: Україна,
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, будинок 11, відбудуться 29 жовтня 2018
року об 11:00 за місцевим часом за адресою: Україна, 03110, м.Київ,
вул. Солом’янська, будинок 11, кімната 601.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТТ» (надалі також – Загальні збори), які
призначені 29 жовтня 2018 року з початком об 11:00 здійснюватиметься у
день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації о 10 год. 20 хв., закінчення – о 10 год. 50 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, встановлена станом на 24 годину 23 жовтня 2018 року.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно мати:
1. Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
2. Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних зборах
(оригінали або нотаріальні завірені копії), або довіреність на право участі
у Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.
3. Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право
участі у Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством
України.
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 на свій розсуд.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПрАТ «АТТ».
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів ПрАТ «АТТ», установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Прийняття рішення про припинення ПрАТ «АТТ» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
4. Припинення повноважень в.о. Генерального директора ПрАТ «АТТ».
Створення комісії з припинення ПрАТ «АТТ». Обрання персонального
складу комісії з припинення. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із Головою та членами комісії з припинення
ПрАТ «АТТ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із Головою та
членами комісії з припинення ПрАТ «АТТ». Надання повноважень комісії з
припинення здійснювати необхідні дії щодо припинення ПрАТ «АТТ» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
5. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «АТТ» на частки у
статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПрАТ «АТТ».
6. Затвердження ціни викупу, порядку та умов викупу акцій в акціонерів,

які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти
прийняття Загальними зборами рішення про припинення ПрАТ «АТТ» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
7. Затвердження порядку, строків та умов припинення ПрАТ «АТТ» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
8. Затвердження плану перетворення ПрАТ «АТТ» у товариство з обмеженою відповідальністю.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
Загальних зборів а також інформація, передбачена Законом України «Про
акціонерні товариства»: 31841413.smida.gov.ua.
Станом на 18 вересня 2018 року – дату складання переліку осіб, яким
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна
кількість простих іменних акцій ПрАТ «АТТ» становить 90 740 штук, кількість голосуючих складає 90 740 штук.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери ПрАТ «АТТ» чи їх представники мають можливість ознайомитись від дати надіслання акціонерам даного повідомлення
до дати проведення Загальних зборів за адресою: Україна, 03110, м. Київ,
вул. Солом’янська, будинок 11, у робочі дні з 10:00 до 13:00 години, а в день
проведення зборів – за місцем їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Виконуюча
обов’язки генерального директора ПрАТ «АТТ» Андрієвська Надія Василівна.
Акціонери мають право надавати до ПрАТ «АТТ» письмові запитання
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та
порядку денного Загальних зборів, а ПрАТ «АТТ» зобов’язане, у встановленому ним порядку, надати письмову відповідь до початку проведення Загальних зборів. Строк надання таких письмових запитань – з дати отримання акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати
проведення Загальних зборів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «АТТ», кількість яких не може перевищувати
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за
20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу
органів ПрАТ «АТТ» - 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.
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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 ПрАТ «АТТ». Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно
є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають
обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.
Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. ПрАТ «АТТ» не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
Тел. для довідок: +38 (044) 4903377.
В.о. генерального директора ПрАТ «АТТ»
Андрієвська Н.В.

новини
НКЦБФР предлагает регулировать
конвертацию фиат-крипта/крипта-фиат и
оставить вне регулирования конвертацию
«крипта-крипта»

Национальная комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) определилась с основными принципами регулирования рынка криптоактивов,
которые следует закрепить законодательно, заявил член
комиссии Максим Либанов на «Украинском финансовом
форуме» в Одессе, организованном инвестгруппой ICU.
«С нашей точки зрения, подлежать регулированию
должны только те операции, которые предполагают конвертацию криптоактивов в фиатные деньги и наоборот.
Операции, которые предусматривают обмен крипты на
крипту не должны находиться в зоне регулирования, в
зоне регулирования только фиат-крипта и криптафиат», – сказал он.
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М.Либанов отметил, что регулирование и контроль, а
также финансовый мониторинг должны происходить в
этой точке конвертации, а при обратном выходе из крипты в фиат, возможно, будет происходить и налогообложение.
Он сказал, что НКЦБФР также предлагает дать ей
полномочия по классификации токенов и отнесению их к
тому или иному виду. По его словам, регулированию
должны подлежать токены, имеющие признаки финансовых инструментов и используемые с целью привлечения финансирования, в том числе через ICO, тогда как
utility токены должны быть вне зоны регулирования комиссии.
М.Либанов добавил, что согласно видению НКЦБФР, в
зоне ее ответственности должны быть операции ICO и
сама процедура ICO, а среди субъектов для лицензирования и регулирования он назвал легальные точки конвертации фиата в крипту и наоборот, которые делятся на
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две группы: криптообменники (односторонние точки обмена по заранее определенному курсу) и крипто-биржи.
Член комиссии напомнил, что Совет по финансовой
стабильности Украины поддержал предложение, что
НКЦБФР должна быть регуляторов рынка криптоактивов
в Украине.
По его мнению, законодательство о регулировании
криптоактивов в Украине должно определить принципы
регулирования, а не жесткие правила, как это принято
сегодня, так как индустрия меняется очень быстро.
М.Либанов представил на форуме предложенные
НКЦБФР определения для криптоиндустрии, в целом согласившись, что в рамках действующего правового поля
криптоактивы – это нематериальные активы.
Согласно предложениям комиссии, «виртуальные активы – любая форма записи в рамках распределенного
реестра записей в цифровой форме, которая может использоваться как средство обмена, единица учета или
как средство сбережения стоимости».
«Криптовалюта – виртуальный актив в форме токена,
функционирующий как средство обмена или сохранения
стоимости. Токен – цифровая единица учета в рамках
распределенного реестра записей, которая свидетельствует имущественные и/или неимущественные права
собственника токена, отвечающие обязательствам эмитента», – указал М.Либанов.
Он отметил, что криптовалюта – новый вид финансового инструмента, «не известный нашему законодателю
до сих пор», так как пока в украинском законодательстве
есть только ценные бумаги и дерривативы.
В то же время он подчеркнул, что совместной позицией НКЦБФР и НБУ является то, что криптовалюта не может считаться средством платежа, так как Конституция
называет единственным законным средством платежа
на территории Украины гривню.
«Предложения законодательно признать (криптовалюту) средством платежа – с нашей точки зрения, это
путь в никуда», – заявил М.Либанов.

Минфин сохранил ставки размещения
ОВГЗ 18,5% по гривне и 5,95% по доллару

Министерство финансов Украины на прошедших во
вторник аукционах сохранило ставку размещения гривневых и валютных облигаций внутреннего госзайма
(ОВГЗ) на уровне недельной давности – соответственно
18,5% и 5,95% годовых.
Как сообщается на сайте министерства, покупатели готовы были приобрести 3-мес. облигации на 120 млн грн
по номиналу по ставкам до 19,5% годовых, однако Минфин ограничился привлечением лишь 8,47 млн грн под
18,5%, отклонив две из шести заявок.
Покупатели 6-ти, 9-ти и 12-мес. бумаг просили по ним
18,5%, и были полностью удовлетворены, однако объем
их заявок был невелик, и продажи составили соответственно 3,11 млн грн, 3,42 млн грн и 11,71 млн грн.
Принципиальную позицию Минфин вновь проявил и
на аукционах по размещению долларовых бумаг, где отклонил заявку на $5 млн на покупку 9-мес. облигаций
под 6%.
Несмотря на это, ему удалось увеличить продажи
долларовых ОВГЗ впятеро по сравнению с предыдущи-

ми аукционами – до $20,13 млн. так как в остальных
восьми заявках на покупку 9-мес. бумаг и шести заявках
на покупку 22-мес. бумаг покупатели согласились на
ставку 5,95%.
На аукцион по продаже 13-мес. ОВГЗ в евро были поданы две заявки на сумму всего EUR1,26 млн по установленной еще в конце мая ставке 4,07% годовых, которые Минфин удовлетворил.

НБУ упростил нерезидентам покупку
валюты после операций с ОВГЗ

Национальный банк Украины (НБУ) упросил нерезидентам порядок покупки иностранной валюты с целью
возврата за границу иностранных инвестиций по результатам операций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте центробанка.
Соответствующая инициатива утверждена постановлением правления центробанка «О внесении изменений
в некоторые нормативно-правовые акты НБУ» №100 от
18 сентября 2018 года. Документ вступает в силу 20 сентября, за исключением отдельных пунктов, которые
вступают в силу с 1 ноября 2018 года.
«Нерезидентам для покупки иностранной валюты по
результатам операций с ОВГЗ необходимо будет подавать максимально сокращенный перечень документов»,
- отмечено в сообщении.
В частности, постановлением установлены особенности проведения расчетов по операциям с ОВГЗ, стороной которых является нерезидент: операции с банками и нерезидентами можно будет проводить без
ограничений, операции с другими контрагентами можно будет проводить только на фондовой бирже с расчетами по принципу «поставка ценных бумаг против
оплаты».
Кроме того, определен порядок обслуживания операций размещения ОВГЗ среди клиентов первичных
дилеров (брокерские договоры), который предоставляет доступ на первичный рынок ОВГЗ частным инвесторам.
Также урегулирован механизм обслуживания операций рефинансирования под залог пула активов - определен порядок проведения операций блокировки ОВГЗ по
таким операциям и предусмотрена возможность НБУ
при выполнении функций депозитарного учреждения
учитывать ценные бумаги банков, которые передаются в
залог в пользу центробанка.

Индекс потребительского доверия в США
неожиданно вырос в сентябре до
максимума за 18 лет

Индекс потребительского доверия в США в сентябре
2018 года подскочил до 138,4 пункта - максимального
значения с сентября 2000 года, сообщила исследовательская организация Conference Board.
В августе, согласно пересмотренным данным, значение индекса составило 134,7 пункта, а не 133,4 пункта,
как сообщалось ранее.
Консенсус-прогноз аналитиков оценивал сентябрьское значение индикатора на уровне 132 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics.
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Индекс потребительского доверия в США растет третий месяц подряд на фоне сильного рынка труда, а также снижения налогов, поддерживающих оптимизм американцев в отношении экономики и их собственных
финансов даже в условиях торговой войны с Китаем.
«Столь высокий уровень доверия продолжит поддерживать сильные потребительские расходы, и это хорошая новость для ритейлеров в преддверии праздничного сезона», - отмечает глава департамента экономических
индикаторов Conference Board Линн Франко.
Индикатор отношения американских потребителей к
текущей финансовой ситуации в сентябре вырос до
173,1 пункта - максимума с декабря 2000 года. Значение
индекса за предыдущий месяц пересмотрено до 172,8
пункта со 172,2 пункта.
Индекс потребительских ожиданий на ближайшие
полгода подскочил до 115,3 пункта, что является самым
высоким уровнем с октября 2000 года. В августе индикатор составил 109,3 пункта, а не 107,6 пункта, как сообщалось ранее.
Процент американцев, ожидающих улучшения деловых условий в следующие шесть месяцев, в сентябре
вырос до 27,6% - максимума с декабря 2003 года, по
сравнению с августовскими 24,4%.
Доля потребителей, рассчитывающих на рост их доходов в ближайшие полгода, опустилась до 22,6% с
25,4% месяцем ранее.
Процент граждан США, полагающих, что число рабочих мест увеличится в ближайшие полгода, теперь составляет 22,5% - это один из самых высоких показателей
в текущем цикле экономического подъема.

Нефть слабо дешевеет
после данных API о росте запасов в США,
Brent выше $81,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в
ходе азиатских торгов в среду из-за данных Американского института нефти (API) о росте товарных запасов в
США.
Накануне нефть подорожала, Brent обновила максимум за почти четыре года в связи с опасениями недостаточного объема предложения после вступления в силу
второго раунда американских санкций против Ирана.
Аналитики ожидают, что рынок лишится 1,5 млн баррелей нефти в сутки.
Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской
бирже ICE Futures утром 26 сентября подешевел на
5 центов (0,06%) - до $81,82 за баррель.
Контракт на нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX)
опустился на $0,14 (0,19%) - до $72,14 за баррель.
Во вторник котировка фьючерса на Brent повысилась
на $0,67 (0,8%), до $81,87 за баррель, а WTI - на $0,20
(0,3%), до $72,27 за баррель - максимума с 10 июля.
По данным API, коммерческие запасы нефти в США
выросли на прошлой неделе на 2,9 млн баррелей, бензина - на 949 тыс. баррелей, в то время как резервы дистиллятов сократились на 944 тыс. баррелей, пишет
OilPrice. Институт получает информацию от операторов
НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной
основе.
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Официальные данные министерства энергетики США
будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики,
опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение
запасов нефти на 2,2 млн баррелей, но рост резервов
бензина на 256 тыс. баррелей, а также дистиллятов - на
667 тыс. баррелей.

Технологические гиганты объединены в
новом секторе фондового индекса S&P 500

Структура отраслевых секторов Standard & Poor's 500
на этой неделе существенно изменилась в связи с пересмотром международного стандарта классификации отраслей - Global Industry Classification Standard (GICS),
который провайдеры индексов S&P Dow Jones Indices и
MSCI используют с 1999 года.
С понедельника старый сектор «Телекоммуникационные услуги» (S&P Telecommunications Services) переименован в «Услуги связи» (S&P Communications
Services), и теперь он объединяет технологических гигантов из трех различных отраслевых групп: телекоммуникации, технологии и дискреционные товары и
услуги для потребителей, сообщила S&P Dow Jones
Indices.
В новый сектор входят Facebook и Alphabet (холдинговая компания Google), Netflix и Walt Disney, AT&T и
Verizon, а также целый ряд других компаний. Крупнейшая компания США по капитализации Apple осталась в
составе сектора информационных технологий, вторая
по величине Amazon.com - в потребительских товарах и
услугах.
Аналитики
Goldman
Sachs
считают
S&P
Communications Services одним из наиболее перспективных секторов американского рынка акций и отмечают его высокую доходность в предыдущие годы: с 2009
года средний доход от вложений в акции этого подындекса с поправкой на риск составлял 17% в год против
9% для старого телекоммуникационного индекса за тот
же период.
Удельный вес технологического сектора по капитализации в S&P 500 после ребалансировки снизился с 26%
до 20,8% ($5,3 трлн), дискреционных потребительских
товаров и услуг - с 12,8% до 10,2% ($2,76 трлн), а услуг
связи, напротив, подскочил с менее чем 2% до 9,9%
($2,69 трлн).
Индекс S&P 500 был создан в 1957 году. Новые группы акций ранее добавлялись в него четыре раза, но подобная ребалансировка не проводилась.

Повышение веса китайских акций в
индексе MSCI EM в 2019г вызовет отток $11
млрд из других акций EM - ВТБ Капитал

Потенциальное повышение веса китайских акций
категории А в индексе MSCI EM в 2019 году вызовет
отток $390 млн из акций РФ, сообщается в обзоре
главного стратега «ВТБ Капитала» по акциям РФ Ильи
Питерского.
«Если инвесторы проголосуют за увеличения веса китайских акций категории А в индексе MSCI EM, то общий
отток капитала из акций других ЕМ, находящихся в индексе, составит порядка $11 млрд из-за снижения их
доли в MSCI EM Index», - пишет И.Питерский.
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Индексный провайдер MSCI начал консультации среди инвесторов о повышении веса китайских акций категории А в индексе MSCI EM в 2019 году.
Консультации будут проводиться до 15 февраля 2019
года включительно, решение будет принято 28 февраля
2019 года или ранее

Курс доллара США практически не двигается
в ожидании итогов заседания ФРС

Курс американского доллара слабо колеблется в ходе
торгов в среду в ожидании окончания двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
В число других важных событий дня входит представление проекта бюджета в Италии, отмечает
MarketWatch.
Большинство аналитиков и участников рынка ожидают повышения базовой процентной ставки по федеральным кредитным средствам по итогам сентябрьской
встречи руководства американского ЦБ на 25 базисных
пунктов - до 2-2,25% годовых. Кроме того, предполагается, что будет дан сигнал о готовности ФРС продолжить
повышение ставки и, возможно, сделать это уже в декабре.

От пресс-конференции председателя Федрезерва
Джерома Пауэлла инвесторы ждут сигналов о том, какой
будет траектория движения ставки в 2019 году.
Исходя из котировок фьючерсов на уровень ставки,
вероятность ее повышения на сентябрьском заседании
оценивается рынком в 93,8%, свидетельствуют данные
CME Group.
Евро торгуется утром в районе $1,1763 против $1,1767
на закрытие прошлой сессии.
Стоимость единой европейской валюты находится в
среду в районе 132,79 иены по сравнению со 132,93
иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 112,88 иены против 112,97 иены во вторник.
Фунт стерлингов торгуется в районе $1,3171 против
$1,3184 накануне.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,02%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно
16 основных мировых валют, уменьшился на 0,01%.
При подготовке раздела «Новини»
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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