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Приватне акціонерне товариство «вишнів-
ський ливарно-ковальський завод»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Вишнівський ливарно-ковальський за-
вод» (ідентифікаційний код 20591306). Місцезнаходження – 08132, Київ-
ська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1. Телефон 
(факс) – (04598) 7-22-62. Електронна поштова адреса – vlkz@artem.ua. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет – http://vlkz.com.ua. Вид особливої інформації – відо-
мості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких 
стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

2.текст повідомлення

Від Центрального депозитарію цінних паперів 08.11.18р. отримана на-
ступна інформація:

- Баєва Валентина Антонівна прямо набула право власності на акції 
(успадкувала) 11,11167% загальної кількості голосуючих акцій. Розмір частки 
до набуття права власності – 0% загальної кількості голосуючих акцій;

- право власності на акції Баєва Сергія Олександровича відчужено в роз-
мірі 11,11167% загальної кількості голосуючих акцій. Розмір частки до відчу-
ження права власності – 11,11167% загальної кількості голосуючих акцій.

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

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

в.о. директора          Головін в.М.  09.11.18р.

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

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

1. Повне найменування 
емітента

акцIонерне товариство 
"акцIонерний коМер-
цIйний Банк "конкорд"

2. Код за ЄДРПОУ 34514392
3. Місцезнаходження 49000 м. Днiпро площа Троїцька, буд. 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0562-31-13-14 0562-31-04-38

5. Електронна поштова адреса info@concord.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

https://concord.ua

7. Вид особливої інформації відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочи-
нів, щодо вчинення яких є заінтересо-
ваність

II. Текст повідомлення: 09.11.2018 Наглядовою радою АТ «АКБ «КОН-
КОРД» (надалi – Банк) прийняте рiшення про надання згоди на вчинення 
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме Договору 
№ Е-08/2 купiвлi-продажу акцiй, предметом якого є придбання Сосєдкою 
Оленою Вiлiївною простих iменних акцiй Банку у кiлькостi 20 000 штук у 
процесi емiсiї акцiй. Правочин укладений у вiдповiдностi до вимог, встанов-
лених Рiшенням про емiсiю акцiй (без здiйснення публiчної пропозицiї) Бан-

ку, затвердженим 23.08.2018 позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 
Банку (Протокол № 36 вiд 23.08.2018). Ринкова вартiсть майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до зако-
нодавства, становить: 20 000 000,00 гривень. Вартiсть активiв Банку за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 662 140 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 3,02 %. Загальна кiлькiсть голосiв, 
кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення, 
якщо рiшення приймається наглядовою радою i така наглядова рада право-
можна приймати такi рiшення: загальна кiлькiсть голосiв: 5 (п’ять) голосiв; 
кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» прийняття рiшення: 4 (чотири) го-
лоси; кiлькiсть голосiв, що не приймали участi в голосуваннi 1 (один) голос; 
кiлькiсть голосiв, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 (нуль) 
голосiв; Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв; Особа заiнтересована у 
вчиненi правочину, за визначенням статтi 71 Закону України «Про акцiонернi 
товариства»: Сосєдка Олена Вiлiївна - акцiонер, який одноосiбно володiє 
56,2295% акцiями Банку, Голова Наглядової ради (ознака заiнтересованостi: 
особа є стороною такого правочину). Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади савченко Михайло олександрович
виконуючий обов'язки 
Голови Правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.11.09
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство "Прилуцький хлiбозавод"
2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00381077

3. Місцезнаходження 17500, Прилуки, Пирятинська 
будинок 45

4. Міжміський код, телефон та факс (04637) 5-20-04 (04637) 5-02-10
5. Електронна поштова адреса xbz@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://xbzpriluky.pat.ua/

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

II. текст повідомлення
07.11.2018 року згiдно iз наказом Генерального директора приватного 

акцiонерного товариства «Прилуцький хлiбозавод» код ЄДРПОУ 00381077 
(далi - Товариство) за № 105 вiд 07.11.2018 року було звiльнено з посади 
головного бухгалтера Придатченко Нiну Миколаївну, у зв'язку iз виходом на 
пенсiю за вiком. Посадова особа Придатченко Нiна Миколаївна (особа не 

надавала згоди на розголошення персональних даних) часткою у статутно-
му капiталi емiтента не володiє. Пакетом акцiй емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посадi: 36 рокiв.

Iз 08.11.2018 року згiдно iз наказом Генерального директора приватного 
акцiонерного товариства «Прилуцький хлiбозавод» код ЄДРПОУ 00381077 
(далi - Товариство) за № 106 вiд 07.11.2018 року призначено на посаду го-
ловного бухгалтера Катренко Тетяну Iванiвну. Посадова особа Катренко 
Тетяна Iванiвна (особа не надавала згоди на розголошення персональних 
даних) часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Пакетом акцiй 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який призначено особу - безстроково. Iншi посади, 
якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник головного бух-
галтера Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування 
посади супруненко людмила Миколаївна

Генеральний 
директор

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

08.11.2018
(дата)

Приватне акцIонерне товариство “Прилуцький хлIБозавод”

ПовідоМленнЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

і. загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 

«Книжкова друкарня наукової книги»
2. Код за ЄДРПОУ 02475724
3. Місцезнаходження вул. Терещенківська, 4-Б, м. Київ, 

01004
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 537-51-05, (044) 537-51-05
5. Електронна поштова адреса kdnk@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

02475724.infosite.com.ua

7. Вид особливої інформації прийняття рішення про зміну 
складу посадових осіб емітента

іі. текст повідомлення
Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «КДНК» (Протокол №17 

від 07.11.2018 року) у зв’язку з поданою заявою було припинено повнова-
ження Святоцького Олександра Дмитровича як Генерального директора 
ПрАТ «КДНК». Зазначену посаду займав з 4 квітня 2016 року. Його частка в 
статутному капіталі емітента складає 49,211353%.

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «КДНК» (Протокол №17 
від 07.11.2018 року) Захарченка Микиту Сергійовича було обрано Гене-
ральним директором ПрАТ «КДНК» строком на 3 роки. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав посаду Директора 
ТОВ «ЛБМ Консалтинг». Його частка в статутному капіталі емітента скла-
дає 48,924024%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Генеральний директор _________ 

(підпис)
захарченко М. с.

12 листопада 2018 р.

Приватне акціонерне товариство «книжкова друкарнЯ наукової книГи»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

Приватне акціонерне товариство  
По туризМу та екскурсіЯх  

«харківтурист»
(код за ЄДРПОУ- 02648484, місцезнаходження: 61082, місто Харків, 

проспект Московський, буд. 144, тел: (057) 392-10-06,  
факс (057) 716-17-47, e-mail - kharkiv@ukrproftur.ua,

власна web-сторінка - www.kharkivturist.nr-avers.com.ua)
Повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме:
08 листопада 2018 року постановою Наглядової ради товариства 

(№ ПР-90-4 від 08.11.2018 р., протокол № 90) продовжено повноваження 

посадової особи – Голови правління Моргуна Володимира Олександрови-
ча (паспорт: серія МК номер 816441, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ 
УМВС України в Харківській області, 24.03.1998) з 20 грудня 2018 року по 
19 грудня 2021 року включно. Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента в розмірі 0,072 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Голови прав-
ління ПрАТ «Харківтурист».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.

Голова правління  Моргун Володимир Олександрович, 
09 листопада 2018 року
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Приватне акціонерне товариство «Білоку-
ракинський», місцезнаходження: 92233, Луганська обл., 
Бiлокуракинський р-н., с.Попівка, повідомляє про проведення позачерго-
вих загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 грудня 2018 року  
о 11-00 за адресою: 92233, луганська обл., Бiлокуракинський р-н., 
с. Попівка, адмінприміщення товариства, і-поверх, кімн.№1.

Реєстрація проводиться з 10-30 до 10-50 год. 14 грудня 2018 року за 
місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у зборах – 10.12.2018 року.

Проект порядку денного (з проектом рішень):
1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку про-

ведення загальних зборів акціонерів. Проект рішення: 1) Обрати лічиль-
ну комісію в складі: Ковальчук Олена Петрівна – Голова лічильної комісії; 
Сергеєва Тетяна Геннадіївна, Давидова Ірина Віталіївна - члени лічильної 
комісії. 2) Затвердити регламент та процедуру проведення загальних збо-
рів:

- Надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; 
виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;

- Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
- Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.
- Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. 
Проект рішення: 1) Обрати головою зборів Свинаренка Олександра 

Григоровича, секретарем зборів Свинаренко Любов Миколаївну.
3. Затвердження передавального акту.
Проект рішення: 1) Передавальний акт від Приватного акціонерного 

товариства «Білокуракинський» до 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Білокуракинський» ста-

ном на 14 грудня 2018 року затвердити.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріа-

лами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 
92233, Луганська обл., Бiлокуракинський р-н., с.Попівка, у Голови комісії з 
припинення – Свинаренка Олександра Григоровича, І-поверх, кімн.№1, в 
робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день проведення загальних збо-
рів  – також у місці їх проведення, тел. 06462-94-639. Акціонери мають право 
звернутися до АТ за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. То-
вариство до початку загальних зборів 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. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, а представникам акціонерів паспорт і доручення на право участі у 
зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. По-
рядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в 
загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому ви-
дана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. 
Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, кожен акціо-
нер може запропонувати включення додаткових питань до проекту порядку 
денного шляхом особистого письмового звернення до Голови наглядової 
ради за місцезнаходженням Товариства. Адреса власного веб-сайту, на яко-
му розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, вклю-
ченого до проекту порядку денного - http://bilokurakynskyy.pat.ua.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 
05 листопада 2018 року – дату складання переліку осіб, яким надсилаєть-
ся повідомлення про проведення загальних зборів: Загальна кількість 
простих іменних акцій - 6 523 276 штук; Загальна кількість голосуючих 
простих іменних акцій – 6 316 826 штук.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.загальні відомості

Приватне акціонерне товариство 
«авіаційно-трансПортне ПідПриєМство 
«артеМ-авіа» (ідентифікаційний код 22864221). Місцезнаходжен-
ня  – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 239-90-85. 
Електронна поштова адреса – artemavia@artem.ua. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет – http://22864221.smida.gov.ua. Вид особливої інформації – відо-
мості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких 
стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

2.текст повідомлення
Від Центрального депозитарію цінних паперів 08.11.18р. отримана на-

ступна інформація:
- ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «КРЕДО» (ідентифікаційний код 13622789) прямо набуло право 
власності на 27,96612% загальної кількості голосуючих акцій. Розмір частки 
до набуття права власності – 0% загальної кількості голосуючих акцій;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ФКС-КОНСАЛТ» (іденти-
фікаційний код 31825056) прямо відчужило право власності на 18,50831% 
загальної кількості голосуючих акцій. Розмір частки до відчуження права 
власності – 18,50831% загальної кількості голосуючих акцій

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. т.в.о. директора         разуменко о.Ю.  09.11.18р.

ПуБліЧне акціонерне товариство 
«сПеціалізоване уПравліннЯ № 522 

«ПроМвентилЯціЯ»
До уваги Акціонерів ПуБліЧноГо акціонерноГо товариства 

«сПеціалізоване уПравліннЯ № 522 «ПроМвентилЯціЯ», код за 
ЄДРПОУ: 01414169 (надалі – Товариство та/або Емітент) повідомляє про 
проведення 17 грудня 2018 року позачергових загальних зборів акціоне-
рів (надалі - Збори), які відбудуться о 10:00 год за місцезнаходженням 
Товариства: 04116, м.київ, вул.довнар-запольського,3/1, кв.1, в при-
міщенні управління №б/н, у виробничому відділі. Дата складення пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 11.12.2018р. Реє-
страція акціонерів буде проводитись з 9:00 до 9:45 за місцем проведення 
зборів. У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь 
особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, 
або їх представники. На загальних зборах за запрошенням, також можуть 
бути присутні представники, відповідно до Закону України «Про акціонер-
ні товариства» (надалі - Закон). Для участі у зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіре-
ність на право представляти інтереси акціонерів на зборах, оформлену 
згідно з вимогами чинного законодавства. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного за-
гальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд. Акціонерам надаються права, відповідно до ви-
мог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими 
вони можуть користуватися. Пропозиції до порядку денного загальних 
зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів то-
вариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 
Акціонери Товариства, під час підготовки до загальних зборів, мають мож-
ливість ознайомитись з документами та матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань включених до проекту порядку денного, у період 
від дати надіслання акціонерам повідомлення до дати проведення зборів 
(в робочі дні з 09:00 год., до 17:00 год.), а також у день проведення зборів, 
за адресою Товариства в приміщенні управління, у Виробничому відділі. 
Ліквідатор Благодир Ігор Васильович – відповідальний за порядок озна-
йомлення з матеріалами зборів. Довідки за тел.:(044)259-81-38. Інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного зборів, запланованих на 17.12.2018 - розміщена на власному 
веб-сайті Товариства за адресою: http://su522.aspectgroup.com.ua / Пере-
лік питань включених до проекту порядку денного / Порядок денний:  
1. Обрання Лічильної комісії. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних 
зборів Товариства. 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бю-
летенів для голосування. 4. Затвердження порядку регламенту проведен-
ня загальних зборів акціонерів. 5. Затвердження ліквідаційного балансу 
ПАТ СУ №522 «ПРОМВЕНТИЛЯЦІЯ». Підтверджую достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні Ліквідатор І.В. Благодир.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "МЛИНМОНТАЖ"
2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

00953102

3. Місцезнаходження емітента 49051 мiсто Днiпро вулиця Полiтрука 
Журкiна, будинок 1

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(067) 6504983 (067) 5685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

mlumontaj@ft.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації 

http://mlinmontazh.nr-avers.com.ua/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових 
осiб емiтента

Посадова особа Голова правлiння Щербакова Тетяна Вiкторiвна (пас-
порт: серiя АМ номер 156895 виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС Укра-
їни в Днiпропетровськiй областi, 13.12.2000) припинено повноваження 
07.11.2018 р. на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол б/н 
вiд 07.11.2018р.) у зв'язку з переобранням внаслiдок змiни типу товариства. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 16.07.2018 року. 

Посадова особа Голова правлiння Щербакова Тетяна Вiкторiвна (пас-
порт: серiя АМ номер 156895 виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС Укра-
їни в Днiпропетровськiй областi, 13.12.2000) обрано на посаду 07.11.2018р. 
рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 07.11.2018р.) з чис-
ла обраних засiданням Наглядової ради членів Правлiння (Протокол б/н вiд 
07.11.2018р.), термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: Голова правлiння 
ПАТ «МЛИНМОНТАЖ». 

Посадова особа Член правлiння Кравцов Микола Iванович (паспорт: 
серiя АЕ номер 572996 виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi, 09.04.1997) припинено повноваження 
07.11.2018  р. на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол б/н 
вiд 07.11.2018р.) у зв'язку з переобранням внаслiдок змiни типу товариства. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0645% (650 шт.). Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 16.07.2018 року. 

Посадова особа Член правлiння Кравцов Микола Iванович (паспорт: 
серiя АЕ номер 572996 виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi, 09.04.1997) обрана на посаду 07.11.2018 р. 
рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 07.11.2018р.), 
термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0645% 
(650 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: член правлiння 
ПАТ «МЛИНМОНТАЖ». 

Посадова особа Член правлiння Голенка Вiктор Михайлович (паспорт: 
серiя АМ номер 786810 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi, 21.08.2001) припинено повноваження 
07.11.2018 р. на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол б/н 
вiд 07.11.2018р.) у зв'язку з переобранням внаслiдок змiни типу товариства. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 16.07.2018 року. 

Посадова особа Член правлiння Голенка Вiктор Михайлович (паспорт: 
серiя АМ номер 786810 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi, 21.08.2001) обрано на посаду 07.11.2018р. 
рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 07.11.2018р.), 
термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: слюсар ПАТ «МЛИНМОНТАЖ». 

Посадова особа Член правлiння Нiчипоренко Микола Андрiйович (пас-
порт: серiя СЕ номер 214262 виданий Броварським МВ ГУ МВС України в 
Київськiй областi, 19.10.2002) припинено повноваження 07.11.2018 р. на 
пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 07.11.2018р.) 
у зв'язку з переобранням внаслiдок змiни типу товариства. Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 0,0271% (273 шт.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посадi: з 16.07.2018 року. Замiсть посадової особи нiкого не призна-
чено. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Щигарцев В'ячеслав 
Олексiйович (паспорт: серiя АМ номер 252862 виданий Амур-

Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 
05.02.2001) припинено повноваження 07.11.2018 р. на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 07.11.2018р.) у зв'язку з переоб-
ранням внаслiдок змiни типу товариства. Посадова особа є акцiонером та 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 45,0623% (453958 шт.). Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: з 25.04.2018 року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Щигарцев В'ячеслав 
Олексiйович (паспорт: серiя АМ номер 252862 виданий Амур-
Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 
05.02.2001) обрано на посаду 07.11.2018р. рiшенням засiдання Наглядової 
ради (Протокол б/н вiд 07.11.2018р.) з числа обраних загальними зборами 
членiв Наглядової ради (Протокол б/н вiд 07.11.2018р.), термiном на 3 роки. 
Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 45,0623% (453958 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Ди-
ректор ДП ДСБМУ-2 ПАТ «МЛИНМОНТАЖ», член Наглядової ради 
ПАТ «МЛИНМОНТАЖ». 

Посадова особа Член Наглядової ради Щигарцев Сергiй Вячеславович 
(паспорт: серiя АН номер 640380 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ 
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 23.10.2007) припинено 
повноваження 07.11.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
(Протокол б/н вiд 07.11.2018р.) у зв'язку з переобранням внаслiдок змiни 
типу товариства. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 1,8155% (18289 шт.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посадi: з 25.04.2018 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Щигарцев Сергiй Вячеславович 
(паспорт: серiя АН номер 640380 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ 
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 23.10.2007) обрано на по-
саду 07.11.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
07.11.2018р.), термiном на 3 роки. Посадова особа є акцiонером та володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 1,8155% (18289 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: директор ТОВ «БМУ-2», член Правлiння ПАТ «МЛИН-
МОНТАЖ». 

Посадова особа Член Наглядової ради Щигарцев Iгор В'ячеславович 
(паспорт: серiя АН номер 275723 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ 
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 06.08.2004) припинено 
повноваження 07.11.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
(Протокол б/н вiд 07.11.2018р.) у зв'язку з переобранням внаслiдок змiни 
типу товариства. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0,0099% (100 шт.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посадi: з 25.04.2018 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Щигарцев Iгор В'ячеславович 
(паспорт: серiя АН номер 275723 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ 
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 06.08.2004) обрано на по-
саду 07.11.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
07.11.2018р.), термiном на 3 роки. Посадова особа є акцiонером та володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0099% (100 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: ПАО КБ «Надра» головний юрисконсульт сектору 
претензiйно-позовної роботи. 

Посадова особа Член Наглядової ради Фролова Олександра Василiвна 
(паспорт: серiя АН номер 570790 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ 
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 22.05.2007) припинено 
повноваження 07.11.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
(Протокол б/н вiд 07.11.2018р.) у зв'язку з переобранням внаслiдок змiни 
типу товариства. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0,0050% (50 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 25.04.2018 року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено. 

Посадова особа Член Наглядової ради Бондаренко Ольга Григорiвна 
(паспорт: серiя АМ номер 567174 виданий Амур-Нижньоднiпровським 
РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 25.03.2001) припи-
нено повноваження 07.11.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв (Протокол б/н вiд 07.11.2018р.) у зв'язку з переобранням 
внаслiдок змiни типу товариства. Посадова особа є акцiонером та 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0050% (50 шт.). Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: з 25.04.2018 року. Замiсть по-
садової особи нiкого не призначено. 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Кузьмiшкiна Людмила 
Володимирiвна (паспорт: серiя АМ номер 441987 виданий Амур-
Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 
16.05.2001) припинено повноваження 07.11.2018 р. на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 07.11.2018р.) у зв'язку з переоб-

ПуБлIЧне акцIонерне товариство «МлинМонтаж»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "МЛИНМОНТАЖ"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00953102

3. Місцезнаходження емітента 49051 мiсто Днiпро вулиця 
Полiтрука Журкiна, будинок 1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(067) 6504983 (067) 5685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

mlumontaj@ft.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://mlinmontazh.nr-avers.com.ua/

7. Вид особливої інформації ВIдомостi про прийняття рiшення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв

Позачерговими загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МЛИНМОНТАЖ» якi вiдбулися 07.11.2018 року (Протокол 

б/н вiд 07.11.2018 року) було прийнято рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - до-
говори купiвлi-продажу рухомого та/або нерухомого майна, мiни, даруван-
ня, оренди, лiзингу, позики, позички, поруки, застави, банкiвського вкладу, 
майнової поруки, кредитнi договори, договори РЕПО та iншi правочини, 
пов'язанi з предметом дiяльностi ДСБМУ №2 ПАТ «МЛИНМОНТАЖ» (код 
ЄДРПОУ: 00952966, мiсцезнаходження: Україна, м. Днiпро, вул. Полiтрука 
Журкiна, буд.1) за погодженням з Наглядовою радою Товариства протягом 
не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 80000,00 тис. грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 3,00 тис. 
грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках %) - 2666666,66667%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 
905391 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах - 905007 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» та «проти» прийняття рiшення «за» - 905007 шт., «проти» - 0 шт.
Голова правлiння __________ Щербакова Тетяна Вiкторiвна

 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
08.11.2018

 (дата)

ПуБлIЧне акцIонерне товариство  
«МлинМонтаж»

ранням внаслiдок змiни типу товариства. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,1917% (1931 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 26.04.2017 року. 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Кузьмiшкiна Людмила 
Володимирiвна (паспорт: серiя АМ номер 441987 виданий Амур-
Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 
областi, 16.05.2001) обрано на посаду 07.11.2018р. рiшенням засiдання 
Ревiзiйної комiсiї (Протокол б/н вiд 07.11.2018р.) з числа обраних за-
гальними зборами членiв Ревiзiйної комiсiї (Протокол б/н вiд 
07.11.2018р.), термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,1917% (1931 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала поса-
ди: головний бухгалтер ДП ДСБМУ-2 ПАТ «МЛИНМОНТАЖ», Голова 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «МЛИНМОНТАЖ». 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Чуприна Юрiй Володимирович 
(паспорт: серiя АО номер 253213 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ у 
м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Днiпропетровськiй областi, 
12.12.2014) припинено повноваження 07.11.2018р. на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 07.11.2018р.) у зв'язку з переоб-
ранням внаслiдок змiни типу товариства. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
26.04.2017 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Чуприна Юрiй Володимирович 
(паспорт: серiя АО номер 253213 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ у 

м. Днiпропетровську ГУ ДМС України в Днiпропетровськiй областi, 
12.12.2014) обрано на посаду 07.11.2018р. загальними зборами акцiонерiв 
(Протокол б/н вiд 07.11.2018р.), термiном на 3 роки. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 
механiк ДП ДСБМУ-2 ПАТ «МЛИНМОНТАЖ». 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Царенко Олена Вiкторiвна (пас-
порт: серiя АН номер 907035 виданий Красногвардiйським РВ ГУМВС Укра-
їни в Днiпропетровськiй областi, 22.10.2010) припинено повноваження 
07.11.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 07.11.2018р.) у зв'язку з переобранням внаслiдок змiни типу товариства. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 26.04.2017 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Царенко Олена Вiкторiвна 
(паспорт: серiя АН номер 907035 виданий Красногвардiйським РВ 
ГУМВС України в Днiпропетровськiй областi, 22.10.2010) обрано на по-
саду 07.11.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
07.11.2018р.), термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: бухгал-
тер ДП ДСБМУ-2 ПАТ «МЛИНМОНТАЖ».
Голова правлiння ____________ Щербакова Тетяна Вiкторiвна

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
08.11.2018

 (дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 

товариство 
«троЯнIвське»

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30184563

3. Місцезнаходження 01001, мiсто Київ, ПРОВУЛОК 
МУЗЕЙНИЙ, БУДИНОК 2 ЛIТЕРА В

4. Міжміський код, телефон та факс +380660799288 +380660799288
5. Електронна поштова адреса troaynivske@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

https://30184563.smida.gov.ua 

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

II. текст повідомлення
1. Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного 

правочину: 12.11.2018 р.
2. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: єдиний 

акцiонер емiтента, власник 100% акцiй Товариства.
3. Предмет правочину: Купiвля-продаж/поставка сої та кукурудзи вро-

жаю 2018 року.
4. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, ви-

значена вiдповiдно до законодавства: 73000,0 тис. грн.
5. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 254,0 тис. грн.
6. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 28740%

7. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо 
рiшення приймається загальними зборами) - рiшення єдиного акцiонера, 
власника 100% акцiй товариства.

8. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, 
не передбаченi законодавством: статутом товариства додатковi критерiї не 
передбаченi.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Попов сергiй олександрович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

12.11.2018
(дата)

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(надалі - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" aбо Товариство), місцезнаходження: Ук-

раїна, 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21, повідомляє про проведення
позачергових загальних зборів Товариства 18 грудня 2018 року о 12:00 у
конференц-залі (офіс 105, 1-й поверх 9-ти поверхової будівлі інженер-
ного корпусу) за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21
(кінцева зупинка тролейбусного маршруту 15).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення

їх повноважень.  
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Про визначення ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" товариством, що вважається

таким, що здійснювало публічну пропозицію цінних паперів.
4. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій

редакції. 
6. Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом

викладення його в новій редакції.
7. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом

викладення його в новій редакції.
8. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом вик-

ладення його в новій редакції.
9. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом

викладення його в новій редакції.
10. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства

шляхом викладення його в новій редакції.
11. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради То-

вариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової

ради Товариства. 
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться

з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 стат-
ті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", розміщена на власному
веб-сайті Товариства: www.ntrp.interpipe.biz.

Станом на дату складання переліку осіб,  яким надсилається повідом-
лення про проведення загальних зборів Товариства, тобто станом на 29
жовтня 2018 року, загальна кількість акцій Товариства складає 400 000 000
штук, загальна кількість голосуючих акцій  складає 397 835 049 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за
адресою: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21, офіс 308 (3-й по-
верх 9-ти поверхової будівлі інженерного корпусу).  

В день проведення загальних зборів 18 грудня 2018 року ознайомлення
акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці про-
ведення загальних зборів Товариства. 

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до
загальних зборів, надаються на письмовий запит  акціонера. Письмовий
запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний ак-
ціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера
- юридичної чи фізичної особи. 

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером - при
пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціоне-
ра - при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог
чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами
- член Правління Кузьменко Сергій Володимирович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо
кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може
перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кан-
дидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів
до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради
Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований канди-
дат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропо-
нується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Порядок подання пропозицій щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного загальних зборів Товариства, а також щодо кандидатів до скла-
ду Наглядової ради Товариства регулюється Положенням про загальні
збори Товариства. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних
зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні
до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто на 24 годину 12
грудня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення за-
гальних зборів 18 грудня 2018 року з 09:40 до 11:40. 

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - документ, який посвідчує особу (паспорт); 
- представникам акціонерів - довіреність на право участі та голосування

на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законо-
давства, або інший документ, який підтверджує повноваження представни-
ка, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх
представників. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на
право участі та голосування на загальних зборах не виключає право учас-
ті на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість сво-
го представника. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денно-
го загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення
потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо го-
лосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій
розсуд.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0562) 35-83-
47, 35-91-63.

Наглядова рада Товариства
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(надалі - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" aбо Товариство), місцезнаходження: Ук-

раїна, 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21, повідомляє про проведення
позачергових загальних зборів Товариства 18 грудня 2018 року о 12:00 у
конференц-залі (офіс 105, 1-й поверх 9-ти поверхової будівлі інженер-
ного корпусу) за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21
(кінцева зупинка тролейбусного маршруту 15).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення

їх повноважень.  
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Про визначення ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" товариством, що вважається

таким, що здійснювало публічну пропозицію цінних паперів.
4. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій

редакції. 
6. Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом

викладення його в новій редакції.
7. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом

викладення його в новій редакції.
8. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом вик-

ладення його в новій редакції.
9. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом

викладення його в новій редакції.
10. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства

шляхом викладення його в новій редакції.
11. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради То-

вариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової

ради Товариства. 
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться

з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 стат-
ті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", розміщена на власному
веб-сайті Товариства: www.ntrp.interpipe.biz.

Станом на дату складання переліку осіб,  яким надсилається повідом-
лення про проведення загальних зборів Товариства, тобто станом на 29
жовтня 2018 року, загальна кількість акцій Товариства складає 400 000 000
штук, загальна кількість голосуючих акцій  складає 397 835 049 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за
адресою: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21, офіс 308 (3-й по-
верх 9-ти поверхової будівлі інженерного корпусу).  

В день проведення загальних зборів 18 грудня 2018 року ознайомлення
акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці про-
ведення загальних зборів Товариства. 

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до
загальних зборів, надаються на письмовий запит  акціонера. Письмовий
запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний ак-
ціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера
- юридичної чи фізичної особи. 

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером - при
пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціоне-
ра - при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог
чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами
- член Правління Кузьменко Сергій Володимирович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо
кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може
перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кан-
дидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів
до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради
Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований канди-
дат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропо-
нується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Порядок подання пропозицій щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного загальних зборів Товариства, а також щодо кандидатів до скла-
ду Наглядової ради Товариства регулюється Положенням про загальні
збори Товариства. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних
зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні
до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто на 24 годину 12
грудня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення за-
гальних зборів 18 грудня 2018 року з 09:40 до 11:40. 

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - документ, який посвідчує особу (паспорт); 
- представникам акціонерів - довіреність на право участі та голосування

на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законо-
давства, або інший документ, який підтверджує повноваження представни-
ка, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх
представників. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на
право участі та голосування на загальних зборах не виключає право учас-
ті на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість сво-
го представника. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денно-
го загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення
потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо го-
лосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій
розсуд.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0562) 35-83-
47, 35-91-63.

Наглядова рада Товариства

ПуБліЧне акціонерне товариство 
«київМетроБуд»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Київметробуд»

2. Код за ЄДРПОУ 01387432
3. Місцезнаходження 03065 м. Київ, вул. Світлогірська, 

2/25
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)408-65-56

5. Електронна поштова адреса corp.viddil@metrobud.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.metrobud.kiev.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. текст повідомлення
Відповідно до заяви від 08.11.2018р. про складення повноважень члена 

наглядової ради ПАТ «Київметробуд» відбулась зміна складу посадових 
осіб, а саме:

припинено повноваження члена наглядової ради ПАТ «Київметробуд» 
Токарева Олега Миколайовича (паспорт СО №678883, Дарницьким РУГУ 
МВС України в м. Києві, від 31.05.2001р.). Обіймав дану посаду з 
21.05.2009р.; володіє 737 акціями, що складає 0,0184% статутного капіталу 
емітента; непогашених судимостей 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 
з законодавством. 

2. Найменування посади
Виконавчий 
директор 

______________
(підпис) 

Метелиця Олександр 
Миколайович 

М. П. 09.11.2018р. 
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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 «харківський Плитковий завод».

2.Код за ЄДРПОУ: 00293628.
3.Місцезнаходження: 61106, м.Харків, просп.Московський, 297.
4.Міжміський код, телефон та факс емітента: (057)754-45-11,  

(057)754-45-11.
5.Електронна поштова адреса: khpz@plitka.kharkov.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.plitka.kharkov.ua/
jurinfo/2018-meeting-info

7.Вид особливої інформації: відомості про заміну складу посадових осіб 
емітента.

II. текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради (Протокол № 07/11/18 від 07.11.2018р.) 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКО-
ВИЙ ЗАВОД» у зв’язку з зміною в організації виробництва праці припинено 
повноваження члена Правління Товариства Короля Володимира Володи-
мировича (Директора з якості) на підставі поданої заяви про звільнення за 
власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію з 07 листопада 2018р.

Вказана особа перебувала на посаді з 29.03.2008 року. Частка в статут-
ному капіталі, якою володіє особа, становить 0,000343%. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість 
звільненої посадової особи (повноваження якої припинено) нікого не об-
рано (призначено). Посадова особа не надала згоди на розголошення пас-
портних даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
Голова правління 
Прат «харківський 
плитковий завод»

____________
(підпис)

єфімов о.о.
(ініціали та прізвище 

керівника)
М. П.

Повідомлення про інформацію
1. Загальні відомості емітента:

1.1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Корос-
тенський завод залізобетонних шпал».

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00282406. 
1.4. Місцезнаходження: вул.Маяковського, 78, м.Коростень, Житомир-

ська обл., 11505.
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (04142) 9-61-65.
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: korostenzzbsh.constanta.dp.ua
1.7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення.
На засіданні ревізійної комісії ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» (про-

токол №1 від 05.11.2018р.) із членів ревізійної комісії обрано Олексієнко 

Юрія Петровича головою ревізійної комісії Товариства, строком на 3 роки 
(акціями Товариства не володіє), інші посади за останні 5р.: начальник 
відділу ПАТ «Укрзалізниця», менеджер з аудиту – начальник відділу тех-
нічного аудиту попереднього контролю та моніторингу Департаменту вну-
трішнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалізниця», член ревізійної комісії 
ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ». 

Протокол №1 засідання ревізійної комісії отримано Товариством 
09.11.2018р., вхідний №3030.

Посадова особа не надали згоди на розкриття їх паспортних даних, 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

в.о. голови правління  куницький василь іванович

Приватне акціонерне товариство
«коростенський завод залізоБетонних шПал»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АЛЬПАРІ БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 38377143
3. Місцезнаходження 01033 м. Київ вул. Тарасівська,19
4. Міжміський код, телефон та факс /044/364-73-70 /044/364-73-70
5. Електронна поштова адреса o.ushakova@alpari-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://bankalpari.com/zvitnist/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Зміст інформації: Рішення про призначення члена Правління Золото-

вої Н.О. з 08.11.2018 (згоди на розкриття паспортних даних не надала) 
прийнято Наглядовою радою АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 08.11.2018 (протокол 

№29 від 08.11.2018) у зв’язку із призначенням на посаду начальника 
Управління фінансового моніторингу. Акціями банку зазначена особа не 
володіла. Обґрунтування змін у персональному складі – укомплектуван-
ня вакантної посади. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк на який призначено посадову особу – безстроково. 
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: началь-
ник Відділу фінансового моніторингу ПАТ «УПБ», начальник відділу фі-
нансового моніторингу Фінансового департаменту ПАТ «УПБ», началь-
ник Відділу фінансового моніторингу ПАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», начальник Служби фінансового моніторингу 
ПАТ «АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ», відповідальний працівник за проведення 
фінансового моніторингу, член Правління ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА 
ЗАОЩАДЖЕНЬ», начальник Управління фінансового моніторингу  
АТ «АЛЬПАРІ БАНК».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
2. Найменування посади Яковлєв д.П.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.11.09
(дата)

акціонерне товариство 
“альПарі Банк”

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

емітента
I. загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцIонерне 
товариство «київський рIЧковий Порт»

2. Код за ЄДРПОУ: 03150071
3. Місцезнаходження: 04070, Київ, вул. Верхнiй Вал, 70
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-425-24-66 044-425-24-66
5. Електронна поштова адреса: krp@krp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.krp.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про утво-

рення, припинення його філій, представництв
II. текст повідомлення

ПрАТ «КИЇВПОРТ» повiдомляє, що 09.11.2018 року загальними збора-
ми товариства прийняте рішення про ліквідацію (припинення) його філій, а 
саме:

- ліквідувати філію «ПРИСТАНЬ «ВІННИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 14287595, 
місцезнаходження 21005, Вiнницька обл., мiсто Вiнниця, Замостянський район, 
вулиця Козицького, будинок 64) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у зв’язку із негативним впливом її діяльності 
на загальний фінансово-економічний стан товариства. Філія виконувала функ-
цію здавання в оренду майна та здійснення пасажирських перевезень;

- ліквідувати філію «ПРИСТАНЬ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ» (код за 
ЄДРПОУ 25501950, місцезнаходження 24001, Вінницька обл., м. Могилів-
Подільський, вул. Київська, буд. 2/2) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у зв’язку із негативним впли-
вом її діяльності на загальний фінансово-економічний стан товариства. 
Філія виконувала функцію здавання в оренду майна та здійснення паса-
жирських перевезень.

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

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

2. Найменування посади Голова Правлiння (підпис) Лошак Костянтин 
Анатолійович (ініціали та прізвище керівника) М.П. 09.11.2018р.

Глава совета нБу предлагает возвратиться 
к госрегулированию цен и снизить ставку 

ндс на продукты
Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) 

Богдан Данилишин предлагает возвратиться к государ-
ственному регулированию цен и снизить налог на добав-
ленную стоимость на продукты питания.

«…Считаю целесообразными такие меры: внедрение 
пониженной ставки НДС на продукты питания, внедре-
ние по аналогии с европейскими странами максималь-
ной торговой наценки… обеспечение государственного 
контроля за ценообразованием на потребительском 
рынке Украины (возобновление работы Государствен-
ной ценовой администрации)», – написал он на своей 
странице в соцсети Facebook в понедельник.

По его словам, замедление потребительских цен бу-
дет благоприятствовать комплексному пересмотру по-
литики ценообразования на продукты питания.

В отношении госрегулирования максимальная нацен-
ка на продукты не должна превышать 15% цены от про-
изводителя, на другие товары – не выше 30%, на им-
портные товары – не более 30% от таможенной цены, 
уточнил Б.Данилишин.

Как сообщалось, с октября 2016 года правительство 
ввело «пилотный» проект по отмене государственного 
регулирования цен на продукты питания, а в 2017-м Ка-
бинет министров отменил такое регулирование. В Украи-
не госрегулирование цен действовало на детское пита-
ние, хлеб, муку, сахар, крупы, мясомолочные продукты, 
яйца, подсолнечное масло и другие продукты.

Министр энергетики саудовской аравии: 
страны оПек+ будут сокращать добычу 

при устойчивом профиците нефти на 
рынке

Страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае 
устойчивого профицита нефти на рынке, сообщил жур-
налистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид 
аль-Фалих перед заседанием министерского мониторин-
гового комитета.

По его словам, в настоящее время наблюдаются при-
знаки излишков нефти США на рынке.

При этом он подчеркнул, что в идеале страны ОПЕК+ 
не хотели бы сокращать добычу нефти.

Технический комитет ОПЕК+ доложил о постепенном 
росте нефтяных запасов, сообщил Х.аль-Фалих.

Министр отметил, что, несмотря на усилия стран 
ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка, «нефтяной 
рынок продолжает преподносить нам сюрпризы». «Не в 
первый, и я уверяю вас, не в последний раз. Много ве-
щей изменилось за последние несколько недель и меся-
цев», - добавил он. Министр упомянул торговые войны, 
геополитические вопросы, макроэкономическую неста-
бильность и, конечно, ограничения на поставки нефти.

По его словам, технический комитет доложил о посте-
пенном тренде на рост запасов из-за роста поставок 
нефти на рынок.

«Настроение определённо поменялось с опасений о 
недостатке поставок нефти на рынок на опасения об из-
бытке», - сказал Х.Аль-Фалих.

Он подчеркнул, что странам ОПЕК+ необходимо про-
должить диалог с потребителями и услышать их точку 
зрения.

По итогам заседания министерского мониторингового 
комитета Х.аль-Фалих сообщил, что объемы добычи 
нефти ОПЕК+ в декабре будут ниже, чем в ноябре.

Он отметил, что Саудовская Аравия сохранит свою ли-
дирующую позицию. По словам министра, Саудовская 
Аравия получила заявки на поставки нефти в декабре на 
500 тыс. б/с меньше, чем в ноябре. Уровень поставок неф-
ти из страны в ноябре ожидается выше уровня октября.

Он подчеркнул, если будет принято решение о сокра-
щении добычи, точкой отсчета будет текущий уровень 
добычи нефти. При этом, по его словам, комитет ОПЕК+ 
обратился к странам, которые были освобождены от те-
кущей сделки, с предложением присоединиться к ново-
му соглашению.

Х.аль-Фалих также отметил, что Саудовская Аравия 
«не будет регулировать рынок в одиночку».

По последним данным, представленным Междуна-
родным энергетическим агентством, мировые запасы 
нефти в августе выросли на 15,7 млн баррелей - до 
2,854 млрд баррелей, что является самым высоким 
уровнем с февраля. При этом уровень запасов остается 
ниже среднего пятилетнего уровня на 14 млн баррелей.

НОВИНИ
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НОВИНИ

казахстанский банковский холдинг Kaspi 
планирует IPO в лондоне в 2019г

Казахстанский финансовый холдинг Kaspi, в который 
входит один из крупнейших в стране Kaspi Bank, в 
2019 году планирует осуществить первичное размеще-
ние акций на Лондонской фондовой бирже (LSE).

«Мы с большой гордостью хотим объявить, что в сле-
дующем году Kaspi планирует выходить на международ-
ные рынки. Мы будем проводить IPO на Лондонской бир-
же. Очень надеемся, что это позволит поставить 
Казахстан на международную карту инноваций», - сооб-
щила пресс-служба холдинга со ссылкой на председате-
ля правления Kaspi Bank Михаила Ломтадзе.

Kaspi Bank входит в тройку наиболее прибыльных 
банков Казахстана. В августе текущего года рейтинговое 
агентство S&P подтвердило рейтинги банка на уровне 
«ВВ-/В», пересмотрев прогноз с «негативного» на «ста-
бильный». В октябре Moody's повысило долгосрочные 
депозитные рейтинги Kaspi Bank с «B1» до «Ba3» и дол-
госрочный депозитный рейтинг по национальной шкале 
с «Baa2.kz» до «A3.kz».

В холдинг Kaspi входят Kaspi Bank и АО «Kaspi мага-
зин», занимающееся розничной торговлей и объединяю-
щее все сервисы и продукты группы. Банк является ма-
теринской компанией АО «Kaspi страхование» и ТОО 
«АРК Баланс» (стрессовые активы).

По данным Нацбанка, Kaspi Bank по итогам января-
сентября 2018 года занимал 5-е место по объемам акти-
вов среди 28 банков республики.

Акционерами Kaspi являются основатель группы Вя-
чеслав Ким (78,43% обыкновенных акций), М.Ломтадзе 
(10,83%), Asia Equity Partners Limited (10,74%). Основ-
ным акционером Kaspi Bank на 1 октября 2018 года яв-
лялось АО Kaspi Group (88,34%).

Промпроизводство в италии снизилось в 
сентябре меньше прогноза

Объем промышленного производства в Италии сни-
зился в сентябре 2018 года на 0,2% по сравнению с 
предыдущим месяцем, подъем за которой составил 
1,7%, свидетельствуют данные итальянского статисти-
ческого ведомства Istat.

Аналитики в среднем ожидали более значительного 
сокращения промпроизводства - на 0,5%. Однако сам 
факт перехода от роста к снижению может стать допол-
нительным аргументом Брюсселя в споре с Римом об 
итальянском бюджете на следующий год.

В годовом выражении промпроизводство сократилось 
на 1,8% в сентябре после снижения на 0,8% в августе.

С исключением сезонного и календарного факторов 
его объем в позапрошлом месяце вырос на 1,3% в годо-
вом выражении вместо ожидавшегося подъема на 
0,5%.

Выпуск потребительских товаров в сентябре по отно-
шению к предыдущему месяцу увеличился на 0,3%, про-
межуточных товаров - на 1,1%. Выпуск средств произ-
водства сократился на 1,6%, тогда как выработка энергии 
подскочила на 8,1%.

В III квартале промпроизводство в Италии снизилось 
на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев. Рост 

ВВП Италии был близок к нулю, Istat отмечает «сохране-
ние слабой фазы экономического цикла».

Правительство Италии должно не позднее 13 ноября 
представить в Брюссель пересмотренный проект бюдже-
та. Ранее Еврокомиссия отклонила проект бюджета Ита-
лии, закладывающий дефицит в 2,4% ВВП в 2019 году, и 
обвинила Рим в чрезмерно оптимистичных прогнозах.

Еврокомиссия прогнозирует подъем ВВП Италии в 
2019 году всего на 1,2% и утверждает, что его будет недо-
статочно для того, чтобы Рим наращивал госрасходы.

кнр и великобритания продлили 
валютный своп на 3 года

Народный банк Китая и Банк Англии в понедельник 
сообщили о продлении действия договора о валютных 
свопах фунта стерлингов и юаня на три года.

Максимальный объем своп-линии составляет 
350  млрд юаней (более $50 млрд), сообщается в пресс-
релизе британского ЦБ.

Первоначально соглашение о валютных свопах на сум-
му до 200 млрд юаней было подписано в июне 2013 года. 
Затем в октябре 2015 года объем линии был увеличен до 
350 млрд юаней, и договор был продлен на три года.

Фунт дешевеет третью сессию подряд на 
слухах о новых отставках в британском 

правительстве
Курс фунта стерлингов в понедельник снижается тре-

тью сессию подряд по отношению к большинству основ-
ных мировых валют. В том числе в паре с долларом он 
снизился на 0,3%, до менее чем $1,29.

В воскресном выпуске газеты The Times сообщалось, 
что еще четыре британских министра готовы подать в 
отставку из-за планов главы правительства Терезы Мэй 
в отношении выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

В прошлую пятницу министр транспорта Великобри-
тании Джо Джонсон ушел со своего поста, заявив, что 
поддерживает идею повторного референдума о выходе 
Британии из Евросоюза. «Реальность Brexit стала силь-
но отличаться от того, что когда-то нам обещали, и са-
мым демократическим решением будет позволить наро-
ду сказать последнее слово», - заявил он.

Т.Мэй отказалась от планов провести экстренное за-
седание кабинета министров в понедельник, на котором 
планировалось рассмотреть и одобрить соглашение о 
Brexit, пишет The Independent. По данным издания, про-
ект документа в общих чертах не будет готов и ко втор-
нику, что существенно снижает вероятность проведения 
в ноябре специального саммита ЕС для подписания до-
говора с Великобританией.

Совет ЕС по общим вопросам в понедельник заслу-
шает на заседании в формате 27 стран (без Великобри-
тании) координатора Евросоюза на переговорах по Brexit 
Мишеля Барнье, объявила пресс-служба совета.

евро упал ниже $1,13 впервые более чем 
за год

Курс доллара США продолжает повышаться в поне-
дельник после того, как он завершил подъемом четвер-
тую неделю подряд.
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При этом опасения относительно бюджетных разногла-
сий правительства Италии и Европейской комиссии стали 
одной из причин падения единой европейской валюты 
ниже отметки $1,13 впервые более чем за год. Кроме того, 
негативом для рынка выступают события вокруг Brexit.

В воскресном выпуске газеты The Times сообщалось, 
что еще четыре британских министра готовы подать в 
отставку из-за планов главы правительства Терезы Мэй 
в отношении выхода Великобритании из Евросоюза.

Евро торгуется утром в районе $1,1275 против $1,1336 
на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится 
сейчас в районе 128,73 иены по сравнению со  
129,03 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара 
составляет 114,17 иены против 113,83 иены в пятницу.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2870 против 
$1,2972 днем ранее.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость дол-
лара США относительно шести основных мировых ва-
лют, повысился на 0,36%. Индикатор WSJ Dollar, отсле-
живающий динамику курса доллара относительно  
16 основных мировых валют, увеличился на 0,4%.

«Перед парой евро-доллар вновь стоит вопрос «на-
сколько можно упасть». Мы полагаем, что фактором мо-
гут стать неприятные новости по проблеме итальянского 
бюджета или просто плохие данные по ЕС», - отмечает-
ся в обзоре Saxo Bank.

По мнению аналитиков банка, в экономике еврозоны 
видно устойчивое замедление, и все шире распространяет-
ся понимание того, что Европейский союз и в особенности 
Германия плохо подготовлены к глобальной торговой войне 
или даже просто к всеобщему замедлению роста с учетом 
большого профицита счета текущих операций страны.

Эксперты прогнозируют, что «первой целью внизу, 
если уровень $1,13 будет пробит» в начале этой недели, 
будет $1,1186, а затем $1,1.

цены на нефть уверенно растут, Brent 
торгуется выше $71,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в понедельник повы-
шаются после того, как Саудовская Аравия заявила о 

намерении сократить экспорт на 500 тыс. баррелей в 
сутки в следующем месяце, сообщает Dow Jones.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лон-
донской бирже ICE Futures к 8:11 МСК подорожали на 
$1,13 (1,61%) - до $71,31 за баррель. На торгах в преды-
дущий день их цена опустилась на $0,47 (0,67%) и со-
ставляла на закрытие $70,18 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь утром 
в понедельник выросли на $0,68 (1,13%) - до $60,87 за 
баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась 
на $0,48 (0,79%), завершив день на отметке $60,19.

На прошлой неделе цены на WTI перешли в «медве-
жью» фазу после того, как они завершили «в минусе» 
десять торгов подряд, чего не происходило с 1984 года. 
При этом обе марки снизились по итогам пятой недели, 
что является рекордом почти за четыре года.

Страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае 
устойчивого профицита нефти на рынке, сообщил ми-
нистр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих 
журналистам перед заседанием министерского монито-
рингового комитета. По его словам, в настоящее время 
наблюдаются признаки излишков нефти США на рынке.

При этом он подчеркнул, что в идеале страны ОПЕК+ 
не хотели бы сокращать добычу нефти.

По итогам заседания комитета Х.аль-Фалих сообщил, 
что объемы добычи нефти ОПЕК+ в декабре будут ниже, 
чем в ноябре.

Он отметил, что Саудовская Аравия сохранит свою 
лидирующую позицию. По словам министра, страна по-
лучила заявки на поставки нефти в декабре на 500 тыс. 
б/с меньше, чем в текущем месяце. Уровень поставок 
нефти из страны в ноябре ожидается выше уровня про-
шлого месяца.

Он подчеркнул, что если будет принято решение о со-
кращении добычи, то точкой отсчета будет текущий уро-
вень добычи нефти. При этом, по его словам, комитет 
ОПЕК+ обратился к странам, которые были освобожде-
ны от текущей сделки, с предложением присоединиться 
к новому соглашению.
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