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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ГОЛОВАНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТ-
НЕ ПІДПРИЄМСТВО 13539». 2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи: 03117263. 3. Місцезнаходження: 26500, Кіровоградська обл., смт. Голо-
ванівськ вул. МАЯКОВСЬКОГО, 5. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
0671686873. 5. Електронна поштова адреса: atp13539@emitents.in.ua. 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет: atp13539.emitents.in.ua. 7. Вид особливої інфор-
мації: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення 
12.11.2018 загальними зборами акціонерів прийнято рішення про на-

дання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину - Продаж 
майна Товариства. Ринкова вартість - 997,9 тис.грн. Вартість активів емі-
тента - 132,4 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна до вартості 
активів емітента - 753,70091%. Загальна кількість голосуючих акцій - 
181188. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-
них зборах - 181188. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та 
«проти» прийняття рішення - «за» - 181188, «проти» - 0. Додаткові критерії 
для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законо-
давством, статутом емітента не визначені.

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 Безносюк Ю. Д.

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ФОЗЗІ ГРУП»

2. Код за ЄДРПОУ: 33870713
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00, (044) 496-32-00
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків 
статутного капіталу

ІІ. Текст Повідомлення 
Протоколом № 09-2018 позачергових Загальних зборів акціонерів від 

31.10.2018 р. було прийнято рішення про розміщення цінних паперів на 
суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, а саме: 30 000 000 
(тридцяти мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. 
(одна гривня 00 копійок) загальною номінальною вартістю 30 000 000 
(тридцять мільйонів) гривень 00 копійок, шляхом додаткової емісії акцій 
(розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості без здійснен-
ня публічної пропозиції за рахунок додаткових внесків. Розміщення (емісія) 
здійснюватиметься самостійно, без залучення андеррайтера. Розмір збіль-
шення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового 

випуску акцій - 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень 00 копійок. Ціна 
розміщення із зазначенням способу її визначення. - 64,88 грн (шістдесят 
чотири гривні 88 коп.)/шт, що дорівнює ринковiй вартостi вiдповiдно до Зві-
ту про оцінку майна, а саме однієї акції 100% статутного капіталу Товари-
ства, проведену суб’єктом оцiночної дiяльностi. До закінчення розміщення 
Товариство не володітиме інформацією щодо зміни власника значного па-
кета акцій. Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, 
на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату 
прийняття цього рішення - 1500 %. Спiввiдношення загальної номiнальної 
вартостi цiнних паперiв в обiгу до розмiру статутного капiталу на дату прий-
няття рiшення про розмiщення складає 100%. Інформація про права, які 
отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються - обсяг прав власни-
ків простих іменних акцій передбачений чинним законодавством та Стату-
том Товариства. Спосіб оплати цінних паперів - оплата акцій здійснюється 
виключно у грошовій формі в національній валюті шляхом безготівкового 
переказу коштів. Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд 
розмiщення акцiй: спрямування коштiв на поповнення активiв Товариства, 
Товариство планує вкласти 100 % залучених від здійснення приватного 
розміщення акцій Товариства коштів у корпоративні права підприємств 
оптової та роздрібної торгівлі. Інформація щодо можливості конвертації 
цінних паперів - можливість конвертації цінних паперів не передбачена.

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  Костельман В.М.
15.11.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОЗЗІ ГРУП»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №221, 19 листопада 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ГОЛОВАНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13539». 
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03117263. 3. Місцезнаходження: 
26500, Кіровоградська обл., смт. Голованівськ вул. МАЯКОВСЬКОГО, 5. 
4. Міжміський код, телефон та факс: 0671686873. 5. Електронна поштова 
адреса: atp13539@emitents.in.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: 
atp13539.emitents.in.ua. 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадо-
вих осіб емітента.

II. Текст повідомлення 
12.11.2018 загальними зборами акціонерів прийнято рішення про при-

пинення повноважень та про обрання посадових осіб емітента. Припинен-
ня повноважень та обрання членів НР виконано у зв’язку з закінченням 
сроку повноважень. Припинення повноважень та обрання Голови правлін-
ня виконано у зв’язку зі звільненям за власним бажанням Голови правлін-
ня. Посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадові особи не 
мають. Строк, на який обрано осіб: НР – 3 роки, Голова правління – без-
строково. Строк, протягом якого особи перебували на посаді: Наглядова 
рада – 7 років, Голова правління – 1 рік. Припинено повноваження: 1. Голо-
ва Наглядової ради Сича Володимира Васильовича. Акціями емітента не 

володіє. 2. Член Наглядової ради - Масалигіна Олена Леонiдiвна. Акціями 
емітента не володіє. 3. Член Наглядової ради - Марченко Олександра 
Леонiдовича. Акціями емітента не володіє. 4. Голова Правління - Безносюк 
Юрій Дмитрович. Акціями емітента не володіє. Обрано: 1. Голова Наглядо-
вої ради - Березовський Юрій Леонідович. Рішення про обрання прийнято 
ЗЗА та на засіданні наглядової ради 12.11.2018. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 24,84%. Та пакетом акцій емітента у розмірі 68301 
акцій (17075,25 грн.). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
5 років: ФОП. Посадова оссоба є акціонером. 2. Член Наглядової ради - 
Березовський Вадим Леонідович. Акціями товариства не володіє. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: не працював. Пред-
ставник акціонера Гончаренка Ю. Г. 3. Член Наглядової ради - Яновський 
Василь Васильович. Акціями товариства не володіє. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх 5 років: не працював. Представник акціоне-
ра Гончаренка Ю. Г. 4. Голова правління - Гончаренко Юлій Григорович. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 41,062958%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 112887 акцій (28221,75 грн.). Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх 5 років: ФОП.

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 Безносюк Ю. Д.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ГОЛОВАНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13539»

ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

ПРО ЕМІТЕНТА 
Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБIНАТ"
Організаційно-правова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 22943989
Адреса місцезнаходження 02088, м. Київ,  

вул. Харченка Євгенія, 42
Телефон емітента (044) 354-09-57
Електронна поштова адреса 
емітента

uno@co.bayadera.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 
http://dpk.bayadera.ua/
Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення значних правочинів
14.11.2018 р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ 
КОМБIНАТ” було прийняте рішення про надання згоди на укладення та 
укладення (вчинення) значного правочину.

предмет правочину: договори іпотеки та поруки, внесення змін до таких 
договорів; надано згоду на будь-які майбутні зміни кредитного догово-
ру, в забезпечення якого укладаються зазначені договори іпотеки та 
поруки;
ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 
125 000 тис. грн.; 
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
49 605 тис.грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках): 251,99%; 
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах: 9 226 767 акцiй; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 
9 226 767 акцiй; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 
0 акцiй; 
додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного 
товариства: вiдсутнi.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказа-
на в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно зако-
нодавства: Голова правління Самсоненко Дмитро Володимирович.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБIНАТ»

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЛАЙФ КАПІТАЛ»

01042, м. Київ, провулок Новопечерський, будинок 19/3, корпус 1, кімната 
20, приміщення 1

http://life-capital.net.ua/
Ш А Н О В Н І А К Ц І О Н Е Р И!

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЛАЙФ 
КАПІТАЛ» (надалі – «Товариство») повідомляє Вас, що «07» грудня 2018 
року об 11.00 годині за адресою: 01042, м.Київ, провулок Новопечер-
ський, будинок 19/3, корпус 1, кімната 20, приміщення 1 відбудуться 
Загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
відбудеться «07» грудня 2018 року з 10.00 год. до 10.30 год. за адресою: 
01042, м. Київ, провулок Новопечерський, будинок 19/3, корпус 1, кімна-
та  20, приміщення 1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства тобто 
на 24.00 годину 03 грудня 2018 року.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в 
акціо нера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціо-

нера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у За-
гальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 06 грудня 2018 
року (включно), з понеділка по п’ятницю - з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня 
перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: 01042, м. Київ, провулок 
Новопечерський, будинок 19/3, корпус 1, кімната 20, приміщення 1, При-
ватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЛАЙФ КАПІТАЛ». 
Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного відбувається також 07 грудня 2018 року у 
місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах.

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова 
Правління Товариства Білогорська Марія Юріївна.

П О Р Я Д О К     Д Е Н Н И Й:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
2. Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звільнення керівника Товариства;
4. Призначення керівника Товариства.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
ПрАТ «СК «ЛАЙФ КАПІТАЛ» ___________________ Білогорська М.Ю.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного 

товариства
Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОДА-СЕРВІС»
Місцезнаходження товариства: 
49000, Україна, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 14

Шановні акціонери!
Акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОДА-

СЕРВІС» (надалі ПРАТ «МОДА-СЕРВІС» або Товариство) BARAT 
ENTERPRISES S.A. (БАРАТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС С.А.), юридична особа:

- яка створена за законодавством Белізу (Belize) та зареєстрована 
Реєстратором Міжнародних Бізнесових Компаній Белізу (Registrar of 
International Business Companies of Belize) 28.03.2003 р. під реєстраційним 
№ 29,079;

- яка має зареєстрований офіс за адресою: # 1 Mapp Street, Belize City, 
Belize, Central America (Мепп Стріт, 1 Беліз Сіті, Беліз, Центральна Аме-
рика);

- якій належить 148 588 (сто сорок вісім тисяч п’ятсот вісімдесят 
вісім) штук простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «МОДА-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 19435338), тобто яка є власни-
ком 90,3265% голосуючих акцій ПРАТ «МОДА-СЕРВІС»,

відповідно до прав, що надані ст. 47 Закону України «Про акціонерні 
товариства», пунктом 9.1.49 Статуту ПРАТ «МОДА-СЕРВІС» повідомляє 
про скликання та проведення позачергових загальних зборів ПРАТ «МОДА-
СЕРВІС».

Позачергові загальні збори ПРАТ «МОДА-СЕРВІС» відбудуться 20 груд-
ня 2018 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпро, пл. Шевчен-
ка,  4-А, ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ», конференц-зал «А».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах відбудеться 20 грудня 2018 року з 10.30 год. до 10.50 год. за 
адресою: Україна, м. Дніпро, пл. Шевченка, 4-А, ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕ-
ВИЙ», конференц-зал «А».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до 
дня проведення позачергових загальних зборів, тобто на 24.00 год. 14 груд-
ня 2018 року.

У позачергових загальних зборах акціонерного товариства можуть бра-
ти участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку 
участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність 
на право представляти інтереси акціонерів на позачергових загальних збо-
рах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші доку-
менти, які посвідчують право представника на участь у позачергових за-
гальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України 
(інформацію щодо порядку участі та голосування на позачергових загаль-
них зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реє-
страційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його пред-
ставнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) 
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі 
участі представника акціонера - також документів, що підтверджують пов-
новаження представника на участь у позачергових загальних зборах това-
риства.

Проект порядку денного позачергових загальних зборів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання головуючого на позачергових загальних зборах.
3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів. 
4. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) поза-

чергових загальних зборів. 
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства в 2016 та 2017 роках. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 та 2017 роки. 
Прий няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності в 2016 та 2017 роках. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 та 2017 
роки.

9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

10. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
Товариства за підсумками роботи в 2017 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

11. Розгляд та затвердження плану діяльності Товариства на наступний 
звітний період.

12. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту 
в новій редакції.

13. Затвердження в новій редакції Положень, що регламентують діяль-
ність органів управління та контролю Товариства.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради.

17. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства.

18. Обрання Ревізора Товариства.
Адреса власного веб-сайту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «МОДА-СЕРВІС» – moda-service.prat.ua.
У зв’язку із скликанням позачергових загальних зборів акціонером, у 

відповідності до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідом-
лення про проведення позачергових загальних зборів розміщується у за-
гальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку.

Інформація про кількість акцій:
Станом на 01 листопада 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних 
зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 164 501 (сто шістдесят 
чотири тисячі п’ятсот одна) штука простих іменних акцій.

Станом на 01 листопада 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних 
зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 157 907 
(сто п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот сім) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих ак-
цій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного надається акціонерним товариством, яке 
проводить скликання загальних зборів. Позачергові загальні збори 
ПРАТ «МОДА-СЕРВІС» 20 грудня 2018 року скликаються акціонером у від-
повідності до прав, що надані ст. 47 Закону України «Про акціонерні това-
риства». 

20 грудня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлен-
ня акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у 
загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту 
порядку денного позачергових загальних зборів: 

Пропозиції вносяться в письмовій формі, в порядку ст. 37 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства». Пропозиції надсилаються на адресу офісу 
Директора BARAT ENTERPRISES S.A.: 155 Arch. Makariou III Avenue, 
PROTEAS HOUSE, P.C. 3026, Limassol, Cyprus (155 Арх. Макаріу ІІІ Aвеню, 
ПРОТЕАС ХАУС, П.С. 3026, Лімассол, Кіпр). Отримувач пропозицій: Дирек-
тор BARAT ENTERPRISES S.A. - Alexandra Damotsidou (Олександра Да-
мотсіду), телефон: +357-25-849-000.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення позачерго-
вих загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть 
використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових за-
гальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. 

2. На отримані до дати проведення позачергових загальних зборів пись-
мові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку 
денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових 
загальних зборів, акціонером, яким скликаються позачергові загальні збо-
ри, надаються письмові відповіді. Відповіді надаються до початку позачер-
гових загальних зборів. Акціонером може бути надано одну загальну відпо-
відь на всі запитання однакового змісту.

3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерно-
го товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товари-
ства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, а щодо 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОДА-СЕРВІС»
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кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до 
дати проведення позачергових загальних зборів. Пропозиції щодо включен-
ня нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні про-
екти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової 
ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є за-
пропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, 
що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного 
директора.

Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів 
акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать канди-
дату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до 
проекту порядку денного позачергових загальних зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного позачерго-
вих загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціо-
нера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прий-
нято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із за-
пропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених 
статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори 
акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного поза-
чергових загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень го-
лови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження 
одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропо-
зиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого ор-
гану акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово 
здійснюватиме його повноваження.

Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах 
за довіреністю:

Представником акціонера на позачергових загальних зборах акціонер-
ного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридич-
ної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної грома-
ди.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 

бути представниками інших акціонерів товариства на позачергових загаль-
них зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачерго-
вих загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична осо-
ба або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - 
держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що 
здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. По-
відомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, 
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо-
могою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про елек-
тронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи 
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчи-
ми документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних 
зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, 
тобто перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів із за-
значенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на позачергових загальних зборах представник пови-
нен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах на 
свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на позачергових загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових 
загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних 
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер ПРАТ «МОДА-СЕРВІС» 
BARAT ENTERPRISES S.A. (БАРАТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС С.А.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МОНОМАХ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19421419
3. Місцезнаходження: 07442, Київська обл., Броварський р-н, с.м.т. Ве-

лика Димерка, вул. Комунальна, б. 10
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 331-61-08
5. Електронна поштова адреса: іnfo@monomakh.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://monomakh.com.ua/akcioneram-
kompanii-2/

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

ІІ. Текст повідомлення
На пiдставi Наказу Товариства № 370-к вiд 14.11.2018 року відбулися 

наступні зміни:
Кондратенко Яну Вiкторiвну звiльнено з 14.11.2018 року за власним ба-

жанням з посади Головного бухгалтера Товариства, паспорт серiї СМ 
№ 392202 виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi 
15.09.2001 р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi То-
вариства. Перебувала на посадi з 19.05.2017 року по 14.11.2018 року. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа немає.

Пiнчук Наталiю Казьмирiвну призначено на посаду Головного бухгалтера 
Товариства з 14.11.2018 року, паспорт серiї СН № 469572 виданий Днiпровським 
РВ ГУ ДМС України в м.Києвi 08.04.1997 р. Посадова особа не володiє часткою 
в статутному капiталi Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх 5 рокiв: з 05.08.2014 року - по теперiшнiй час, директор ТОВ «Торговий 
дiм «Мономах», з 16.01.2017 року по 14.11.2018 року, заступник Головного бух-
галтера АТ «МОНОМАХ». Термiн призначення - безстроково. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа немає.

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  Я.В.Кондратенко
16.11.2018 р.

Визначені або поновлені рейтингові оцінки 
ТОВ «РА «ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ» за період 01.10.2018–31.10.2018 року

Назва емітента / фінансової установи Код ЄДРПОУ Тип рейтингу Рейтингова дія Рейтингова оцінка Прогноз Дата останньої рейтингової дії
ПРОМІНВЕСТБАНК, ПАТ 00039002 РП Поновлення uaАА+ Стабільний 01.10.2018
АГРОПРОСПЕРІС БАНК, ПАТ 35590956 РП Поновлення uaАА Стабільний 02.10.2018
Укргазбанк, ПАТ АБ 23697280 РП Поновлення uaАА+ Стабільний 02.10.2018
УКРСОЦБАНК, ПАТ 00039019 РП Поновлення uaAАА Стабільний 03.10.2018
ВТБ Банк, АТ 14359319 РП Поновлення uaAА, ua1 Негативний 03.10.2018
Дойче Банк ДБУ, ПАТ 36520434 РП Поновлення uaAАА Стабільний 03.10.2018
Альфа-Банк, ПАТ – серія R, S 23494714 РБІ, РП Поновлення uaAАА Стабільний 04.10.2018
Ю.БІ.АЙ-КООП, ПрАТ СГ 31113488 РФСС Поновлення uaAА- Стабільний 05.10.2018
СІТІБАНК, ПАТ 21685485 РП Поновлення uaAАА Стабільний 05.10.2018
КРОНА, ПрАТ СК 30726778 РФСС Поновлення uaAА- Позитивний 10.10.2018
КРЕДОБАНК, ПАТ - облігації серії А та В 09807862 РП, РБІ Поновлення uaAAА Стабільний 11.10.2018
ІЗІ Фінанс, ТОВ 35960913 РП Поновлення uaA+ Стабільний 16.10.2018
VAB Лізинг, ТОВ 33880354 РБІ, РП Поновлення uaBBB+ Стабільний 17.07.2018
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК, ПАТ 14361575 РП Поновлення uaAAА Стабільний 24.10.2018
ІнтерЕкспрес, ПрАТ СК 33097568 РФСС Поновлення uaAА Стабільний 30.10.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ДНIПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВ-
НИЙ ЗАВОД"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14313332
3. Місцезнаходження: 49089, м.Днiпро, вулиця Будiвельникiв, будинок 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)747-30-01 (056)747-33-34
5. Електронна поштова адреса: akcioner@oao-dmz.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:д/в
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

На засiданнi Наглядової ради Акцiонерного товариства "Днiпровський
машинобудiвний завод" (протокол №9 вiд 15.11.2018 року) прийнято рi-
шення: Припинити повноваження Генерального директора АТ ДМЗ Нiкiтiна
Дмитра Сергiйовича 15.11.2018 року та розiрвати з ним трудовi вiдносини,
а також трудовий контракт №1 вiд 18.05.2017р. на пiдставi п.1 ст.36 КЗпП
України (вiдповiдна письмова заява Нiкiтiна Д.С. мається). Генеральний
директор АТ ДМЗ Нiкiтiн Дмитро Сергiйович акцiями товариства не воло-
дiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Поса-
дова особа перебувала на посадi з 17.05.2017р. за рiшенням Наглядової
ради ПАТ ДМЗ протокол №2 вiд 17.05.2017р. Фiзична особа не надала зго-

ду на розкриття паспортних даних.
На засiданнi Наглядової ради Акцiонерного товариства "Днiпровський

машинобудiвний завод" (протокол №9 вiд 15.11.2018 року) прийнято рi-
шення: Обрати Генеральним директором АТ "Днiпровський машинобудiв-
ний завод" Висоцького Євгена Володимировича з 16.11.2018 року, а також
затвердити умови контракту, що укладатиметься з Генеральним директо-
ром АТ ДМЗ Висоцьким Євгеном Володимировичем та встановити розмiр
його винагороди (письмова згода на обрання Висоцького Є.В. мається). Ге-
неральний директор АТ ДМЗ Висоцький Євген Володимирович акцiями то-
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано посадову особу визначен в контрактi,
що укладатиметься з Генеральним директором АТ ДМЗ Висоцьким Є.В.
Останнi 5 рокiв працював на посадах: Генеральний директор ТОВ
"Укрсплав", Генеральний директор ТОВ "Рекуперацiя свинцю", Перший
заступник Генерального директора, виконуючий обов'язки Генерального
директора ТОВ "Веста Кар Батери", заступник Головного iнженера ПАТ
"Днiпровський машинобудiвний завод", заступник Генерального директора
ТОВ "Iнкод". Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних да-
них.

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
Генеральний директор Висоцький Євген Володимирович

16.11.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dtrz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про внесення змін до персональних складів членів правління ак-

ціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
13.11.2018р. Переобрання посадової особи виконано на підставі витягу з
протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" № НР-82/2018 від
13.11.2018 року (вхідний номер витягу з протоколу засідання правління
ПАТ"Укрзалізниця" 2707 від 15.11.2018 року). 

Посадова особа Зеленський Андрій Вікторович (особа не надала згоду
на оприлюднення персональних даних), переобрана на посаду Член Прав-
ління. 

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. 
Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi

та посадовi злочини немає. 
Місце роботи  (останні п’ять років): ДП "Український шнститут промисло-

вої власності" помічник директора,директор підприємства; ПрАТ "Харківс-
ький електротехничний завод" в.о.голови правління. 

Посада (період звіту): Член Правління ПрАТ "Дніпропетровський тепло-
возоремонтний завод"

У зв'язку з закінченням строку дії попереднього контракту особа переоб-
рана  на посаду згідно протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця"

№  12/2018 від 09.11.2018 року з укладанням нового  контракту   строком
на 3 місяці з 19.11.2018 року. 

Особа перебувала на посаді згідно з попереднім контрактом 1 рік. Рішен-
ня про внесення змін до персональних складів членів правління акціонер-
них товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від 13.11.2018 р. 

Переобрання посадової особи виконано на підставі витягу з  протоколу
засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" № НР-82/2018 від 13.11.2018 року
(вхідний номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця"
2707 від 15.11.2018 року). 

Посадова особа Лазарев Іван Леонідович (паспорт: серія АК номер
262398 виданий 07.08.1998 р. Заводським РВ Дніпродзержинського МУУ
МВС України в Дніпропетровській області), призначена на посаду Член
Правління. 

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. 
Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi

та посадовi злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник

управління постачання та маркетингу ТОВ "Промислова інвестиційна гру-
па транспортного машинобудування Інтер КАР Груп"; начальник управлін-
ня з єкономічної безпеки ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний за-
вод"; заступник генерального директора з єкономіки та фінансів ПАТ
"Верхньодніпровський машинобудівний завод"; комерційний директор ПАТ
"Верхньодніпровський машинобудівний завод"; ПрАТ "Дніпропетровський
тепловозоремонтний завод". Місце роботи (період звіту): ПрАТ "Дніпропет-
ровський тепловозоремонтний завод". Посада (період звіту):член правлін-
ня ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод". 

У зв'язку з закінченням строку дії попереднього контракту особа переоб-
рана  на посаду згідно протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця"
№  12/2018 від 09.11.2018 року з укладанням нового  контракту   строком
на 3 місяці з 19.11.2018року. Особа перебувала на посаді згідно з поперед-
нім контрактом 1 рік .

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 
Тищенко Юрій Григорович

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів.

Публічне акціонерне товариство «Могилів-Подільська швейна 
фабрика «Аліса»,

(код ЄДРПОУ 05468162, місцезнаходження : 24000, Вінницька область, 
місто Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, ел.по-
штова адреса – par@05468162.pat.ua; тел/факс (04337) 66-130) 

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 
21 грудня 2018 року о 10:00 год. 

Місце проведення Загальних зборів:- 24000, Вінницька область, місто 
Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, адмінбуди-
нок, кабінет директора (нумерація кабінетів відсутня).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових 
Загальних зборах Товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах – на 24 годину 17 грудня 2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що по-
свідчує особу. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) 
та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на 
цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися 
депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер 
має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загаль-
них зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів 
акціо нерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових За-
гальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвер-

дження порядку голосування на зборах.
3.Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товари-

ства «Могилів-Подільська швейна фабрика «Аліса» шляхом ліквідації.
4.Про призначення ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Публічно-

го акціонерного товариства «Могилів-Подільська швейна фабрика «Аліса» 
та обрання її персонального складу. Визначення прав та повноважень лік-
відаційної комісії (комісії з припинення) та голови ліквідаційної комісії (комі-
сії з припинення).

5. Прийняття рішення про затвердження порядку та строків припинення 
Публічного акціонерного товариства «Могилів-Подільська швейна фабри-
ка «Аліса» шляхом ліквідації.

6. Про здійснення інвентаризації майна Публічного акціонерного това-
риства «Могилів-Подільська швейна фабрика «Аліса» та складання про-
міжного ліквідаційного балансу Товариства.

7. Прийняття рішення про встановлення порядку та строку пред’явлення 
кредиторами вимог до Публічного акціонерного товариства «Могилів-
Подільська швейна фабрика «Аліса».

8. Прийняття рішення про порядок розподілу між акціонерами майна, 
що залишається після задоволення вимог кредиторів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про 
акціонерні Товариства» - http:// www.05468162.pat.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів та отримання інфор-
мації про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 
Закону України «Про акціонерні Товариства», якими вони можуть користу-
ватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а 
також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціоне-
ри можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних 
зборів у робочі дні, робочий час за адресою Товариства: Вінницька об-
ласть, місто Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, 
приймальна (нумерація кабінетів відсутня), а в день зборів за місцем їх 
проведення. Відповідальна – Голова Наглядової ради Рудик Валентина 
Степанівна, тел. (04337) 66130.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
Директор ПАТ «Аліса» О.В. Колібаба

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «АЛІСА»
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УВАГА! 
З технічних причин у Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 220(2973) від 16.11.2018р. не були надруковані повідомлення про особливу інформацію 

ПрАТ  “БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК”, тексти яких наведено нижче:

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №221, 19 листопада 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

8



№221, 19 листопада 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №221, 19 листопада 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

10

УВАГА! 
З технічних причин у Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 220(2973) від 16.11.2018р. не було надруковано повідомлення про проведення спільних за-

гальних зборів ПАТ “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ЦЕНТР”, текст якого наведено нижче:

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАНКО-
СЕРВІС» (код 24077786, адреса: 03062, м. Київ, вул., Червонозаводська, 4) 
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 30.11.2018 о 12:00 за адресою: м. Київ, Вознесенський узвіз, 18, 
оф.1. Реєстрація учасників зборів з 11:00 до 11:30 у день та за місцем прове-
дення зборів. Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у позачергових загальних зборах акціонерів є 24 година 27.11.2018. 

Проект порядку денного:
(перелік питань , що виносяться на голосування):

1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення про затвердження ліквідаційного балансу.
4. Надання відповідних повноважень Голові ліквідаційної комісії.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-

няття рішень з питань проекту порядку денного, та внести свої пропозиції до 
проекту порядку денного у робочі дні, зокрема і у день проведення загальних 
зборів, з 11:00 до 16:00. за адресою: Україна, м. Київ, Вознесенський узвіз, 18, 
оф.1. Відповідальна особа - ліквідатор ЗАТ «Станкосервіс» Безручко О.М.

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

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

І. Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Карлівська меблева фабрика»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00275004
3. Місцезнаходження емітента: 39500, Полтавська обл., м.Карлівка,  

вул.Слюсарна 1
4. Міжміський код та телефон: (05346) 2-24-74, (066) 263-68-20
5. Електронна поштова адреса емітента: 00275004@ukr.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 00275004.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ.Текст повідомлення:

Позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 
16.11.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ході поточної гос-
подарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття 
такого рішення, граничною сукупною вартістю 16 млн. грн. по кожному пра-
вочину наступного характеру, а саме: купівля – продаж, відчуження або 

набуття у власність будь-якого майна, застава, іпотека, порука, надання 
або одержання послуг, позик (в тому числі безпроцентних позик), кредитів, 
оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 811,20 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот-
ках) - 1972,3866 %.

Загальна кількість голосуючих акцій – 981 638 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах – 981 638 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня  – 981 638 шт. (що складає 100,00 % голосiв акцiонерiв вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента). 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення - 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй емiтента).

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

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Генеральний директор  Капралов Микола Лукич 

 16.11.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації  

емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

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

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«ТОРГОВИЙ ДIМ 
«ЛЮКСЕМБУРЗЬКИЙ»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

32833932

3. Місцезнаходження емітента 65007 м.Одеса 3-й Водопровiдний 
провулок, буд.9

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(048) 7223935 (0482) 346035

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

smilyanec@emitent.net.ua

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

www.rosalux.com.ua

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

2. Текст повідомлення
Головний бухгалтер Бариба Алiна Сергiївна (паспорт: серiя КО номер 

930251 виданий Крюкiвським РВ у м. Кременчуцi УДМС України в 
Полтавськiй областi 21.06.2013р.) звiльнено з 15.11.2018 р.(дата вчинення 
дiї 15.11.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пе-
ребувала на посадi, з 01.03.2018 р. Рiшення прийнято Правлiнням товари-
ства. Обгрунтування змiн: наказ в.о.голови правлiння вiд 15.11.2018р. 
Пiдстава рiшення: заява про звiльнення за власним бажання. На посаду 
замiсть звiльненої особи, повноваження якої припинено, нiкого не призна-
чено.

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

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

2. Найменування посади.
В.о.голови правлiння _________ Березовська Iрина Вiталiївна

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

_____________________________
________

 (дата)

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації  

емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

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

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСАКОНДИТЕР»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

32833927

3. Місцезнаходження емітента 65007 м.Одеса 3-й Водопровiдний 
провулок, буд.9

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(048) 7223935 (0482) 346035

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

mashtakova@emitent.net.ua

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

www.odessalux.com

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

2. Текст повідомлення
Головний бухгалтер Деркач Андрiй Анатолiйович (паспорт: серiя КМ 

номер 537990 виданий Комiнтернiвським РВ ГУМВС України в 
Одеськiй обл. 19.05.2008) звiльнено з 15.11.2018 р. (дата вчинення дiї 
15.11.2018р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi, з 31.10.2017 р. Рiшення прийнято Правлiнням 
Товариства. Обгрунтування змiн: наказ Голови правлiння вiд 15.11.2018р. 
Пiдстава рiшення: заява про звiльнення за власним бажання. На посаду 
замiсть звiльненої особи, повноваження якої припинено, нiкого не при-
значено.

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

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

2. Найменування посади.
Голова правлiння _________ Маштакова Алла Євгенiвна

 (підпис)  (ініціали та прізвище 
керівника)

________________________
_____________

 (дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ДНIПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВ-
НИЙ ЗАВОД"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14313332
3. Місцезнаходження: 49089, м.Днiпро, вулиця Будiвельникiв, будинок 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)747-30-01 (056)747-33-34
5. Електронна поштова адреса: akcioner@oao-dmz.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:д/в
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

На засiданнi Наглядової ради Акцiонерного товариства "Днiпровський
машинобудiвний завод" (протокол №9 вiд 15.11.2018 року) прийнято рi-
шення: Припинити повноваження Генерального директора АТ ДМЗ Нiкiтiна
Дмитра Сергiйовича 15.11.2018 року та розiрвати з ним трудовi вiдносини,
а також трудовий контракт №1 вiд 18.05.2017р. на пiдставi п.1 ст.36 КЗпП
України (вiдповiдна письмова заява Нiкiтiна Д.С. мається). Генеральний
директор АТ ДМЗ Нiкiтiн Дмитро Сергiйович акцiями товариства не воло-
дiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Поса-
дова особа перебувала на посадi з 17.05.2017р. за рiшенням Наглядової
ради ПАТ ДМЗ протокол №2 вiд 17.05.2017р. Фiзична особа не надала зго-

ду на розкриття паспортних даних.
На засiданнi Наглядової ради Акцiонерного товариства "Днiпровський

машинобудiвний завод" (протокол №9 вiд 15.11.2018 року) прийнято рi-
шення: Обрати Генеральним директором АТ "Днiпровський машинобудiв-
ний завод" Висоцького Євгена Володимировича з 16.11.2018 року, а також
затвердити умови контракту, що укладатиметься з Генеральним директо-
ром АТ ДМЗ Висоцьким Євгеном Володимировичем та встановити розмiр
його винагороди (письмова згода на обрання Висоцького Є.В. мається). Ге-
неральний директор АТ ДМЗ Висоцький Євген Володимирович акцiями то-
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано посадову особу визначен в контрактi,
що укладатиметься з Генеральним директором АТ ДМЗ Висоцьким Є.В.
Останнi 5 рокiв працював на посадах: Генеральний директор ТОВ
"Укрсплав", Генеральний директор ТОВ "Рекуперацiя свинцю", Перший
заступник Генерального директора, виконуючий обов'язки Генерального
директора ТОВ "Веста Кар Батери", заступник Головного iнженера ПАТ
"Днiпровський машинобудiвний завод", заступник Генерального директора
ТОВ "Iнкод". Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних да-
них.

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
Генеральний директор Висоцький Євген Володимирович

16.11.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dtrz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про внесення змін до персональних складів членів правління ак-

ціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
13.11.2018р. Переобрання посадової особи виконано на підставі витягу з
протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" № НР-82/2018 від
13.11.2018 року (вхідний номер витягу з протоколу засідання правління
ПАТ"Укрзалізниця" 2707 від 15.11.2018 року). 

Посадова особа Зеленський Андрій Вікторович (особа не надала згоду
на оприлюднення персональних даних), переобрана на посаду Член Прав-
ління. 

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. 
Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi

та посадовi злочини немає. 
Місце роботи  (останні п’ять років): ДП "Український шнститут промисло-

вої власності" помічник директора,директор підприємства; ПрАТ "Харківс-
ький електротехничний завод" в.о.голови правління. 

Посада (період звіту): Член Правління ПрАТ "Дніпропетровський тепло-
возоремонтний завод"

У зв'язку з закінченням строку дії попереднього контракту особа переоб-
рана  на посаду згідно протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця"

№  12/2018 від 09.11.2018 року з укладанням нового  контракту   строком
на 3 місяці з 19.11.2018 року. 

Особа перебувала на посаді згідно з попереднім контрактом 1 рік. Рішен-
ня про внесення змін до персональних складів членів правління акціонер-
них товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від 13.11.2018 р. 

Переобрання посадової особи виконано на підставі витягу з  протоколу
засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" № НР-82/2018 від 13.11.2018 року
(вхідний номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця"
2707 від 15.11.2018 року). 

Посадова особа Лазарев Іван Леонідович (паспорт: серія АК номер
262398 виданий 07.08.1998 р. Заводським РВ Дніпродзержинського МУУ
МВС України в Дніпропетровській області), призначена на посаду Член
Правління. 

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. 
Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi

та посадовi злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник

управління постачання та маркетингу ТОВ "Промислова інвестиційна гру-
па транспортного машинобудування Інтер КАР Груп"; начальник управлін-
ня з єкономічної безпеки ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний за-
вод"; заступник генерального директора з єкономіки та фінансів ПАТ
"Верхньодніпровський машинобудівний завод"; комерційний директор ПАТ
"Верхньодніпровський машинобудівний завод"; ПрАТ "Дніпропетровський
тепловозоремонтний завод". Місце роботи (період звіту): ПрАТ "Дніпропет-
ровський тепловозоремонтний завод". Посада (період звіту):член правлін-
ня ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод". 

У зв'язку з закінченням строку дії попереднього контракту особа переоб-
рана  на посаду згідно протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця"
№  12/2018 від 09.11.2018 року з укладанням нового  контракту   строком
на 3 місяці з 19.11.2018року. Особа перебувала на посаді згідно з поперед-
нім контрактом 1 рік .

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 
Тищенко Юрій Григорович

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ДНIПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВ-
НИЙ ЗАВОД"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14313332
3. Місцезнаходження: 49089, м.Днiпро, вулиця Будiвельникiв, будинок 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)747-30-01 (056)747-33-34
5. Електронна поштова адреса: akcioner@oao-dmz.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:д/в
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

На засiданнi Наглядової ради Акцiонерного товариства "Днiпровський
машинобудiвний завод" (протокол №9 вiд 15.11.2018 року) прийнято рi-
шення: Припинити повноваження Генерального директора АТ ДМЗ Нiкiтiна
Дмитра Сергiйовича 15.11.2018 року та розiрвати з ним трудовi вiдносини,
а також трудовий контракт №1 вiд 18.05.2017р. на пiдставi п.1 ст.36 КЗпП
України (вiдповiдна письмова заява Нiкiтiна Д.С. мається). Генеральний
директор АТ ДМЗ Нiкiтiн Дмитро Сергiйович акцiями товариства не воло-
дiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Поса-
дова особа перебувала на посадi з 17.05.2017р. за рiшенням Наглядової
ради ПАТ ДМЗ протокол №2 вiд 17.05.2017р. Фiзична особа не надала зго-

ду на розкриття паспортних даних.
На засiданнi Наглядової ради Акцiонерного товариства "Днiпровський

машинобудiвний завод" (протокол №9 вiд 15.11.2018 року) прийнято рi-
шення: Обрати Генеральним директором АТ "Днiпровський машинобудiв-
ний завод" Висоцького Євгена Володимировича з 16.11.2018 року, а також
затвердити умови контракту, що укладатиметься з Генеральним директо-
ром АТ ДМЗ Висоцьким Євгеном Володимировичем та встановити розмiр
його винагороди (письмова згода на обрання Висоцького Є.В. мається). Ге-
неральний директор АТ ДМЗ Висоцький Євген Володимирович акцiями то-
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано посадову особу визначен в контрактi,
що укладатиметься з Генеральним директором АТ ДМЗ Висоцьким Є.В.
Останнi 5 рокiв працював на посадах: Генеральний директор ТОВ
"Укрсплав", Генеральний директор ТОВ "Рекуперацiя свинцю", Перший
заступник Генерального директора, виконуючий обов'язки Генерального
директора ТОВ "Веста Кар Батери", заступник Головного iнженера ПАТ
"Днiпровський машинобудiвний завод", заступник Генерального директора
ТОВ "Iнкод". Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних да-
них.

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
Генеральний директор Висоцький Євген Володимирович

16.11.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dtrz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про внесення змін до персональних складів членів правління ак-

ціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
13.11.2018р. Переобрання посадової особи виконано на підставі витягу з
протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" № НР-82/2018 від
13.11.2018 року (вхідний номер витягу з протоколу засідання правління
ПАТ"Укрзалізниця" 2707 від 15.11.2018 року). 

Посадова особа Зеленський Андрій Вікторович (особа не надала згоду
на оприлюднення персональних даних), переобрана на посаду Член Прав-
ління. 

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. 
Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi

та посадовi злочини немає. 
Місце роботи  (останні п’ять років): ДП "Український шнститут промисло-

вої власності" помічник директора,директор підприємства; ПрАТ "Харківс-
ький електротехничний завод" в.о.голови правління. 

Посада (період звіту): Член Правління ПрАТ "Дніпропетровський тепло-
возоремонтний завод"

У зв'язку з закінченням строку дії попереднього контракту особа переоб-
рана  на посаду згідно протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця"

№  12/2018 від 09.11.2018 року з укладанням нового  контракту   строком
на 3 місяці з 19.11.2018 року. 

Особа перебувала на посаді згідно з попереднім контрактом 1 рік. Рішен-
ня про внесення змін до персональних складів членів правління акціонер-
них товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від 13.11.2018 р. 

Переобрання посадової особи виконано на підставі витягу з  протоколу
засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" № НР-82/2018 від 13.11.2018 року
(вхідний номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця"
2707 від 15.11.2018 року). 

Посадова особа Лазарев Іван Леонідович (паспорт: серія АК номер
262398 виданий 07.08.1998 р. Заводським РВ Дніпродзержинського МУУ
МВС України в Дніпропетровській області), призначена на посаду Член
Правління. 

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. 
Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi

та посадовi злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник

управління постачання та маркетингу ТОВ "Промислова інвестиційна гру-
па транспортного машинобудування Інтер КАР Груп"; начальник управлін-
ня з єкономічної безпеки ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний за-
вод"; заступник генерального директора з єкономіки та фінансів ПАТ
"Верхньодніпровський машинобудівний завод"; комерційний директор ПАТ
"Верхньодніпровський машинобудівний завод"; ПрАТ "Дніпропетровський
тепловозоремонтний завод". Місце роботи (період звіту): ПрАТ "Дніпропет-
ровський тепловозоремонтний завод". Посада (період звіту):член правлін-
ня ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод". 

У зв'язку з закінченням строку дії попереднього контракту особа переоб-
рана  на посаду згідно протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця"
№  12/2018 від 09.11.2018 року з укладанням нового  контракту   строком
на 3 місяці з 19.11.2018року. Особа перебувала на посаді згідно з поперед-
нім контрактом 1 рік .

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 
Тищенко Юрій Григорович

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
2. Код за ЄДРПОУ: 21665382
3. Місцезнаходження: 04070, Україна, м.Київ, вул.Борисоглібська, 5 

літера А 
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445931039
5. Електронна поштова адреса: alla.zahorodnia@clhs.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.clhs.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким 

належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій.

ІІ. Текст повідомлення
14 листопада 2018 року Льовочкiною Юлiєю Володимирiвною 

вiдчужено значний пакет простих iменних акцiй ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ», код 
ЄДРПОУ 21665382 (надалi - Товариство) на користь Титаренка Олега 
Миколайовича в кiлькостi 2 791 (двi тисячi сiмсот дев’яносто одна) 
штука загальною номiнальною вартiстю 29 570 645,00 гривень (двад-
цять дев’ять мiльйонiв п’ятсот сiмдесят тисяч шiстсот сорок п’ять гри-
вень 00 копiйок), що становив 5,7937% вiд статутного капiталу Товари-
ства за результатами виконання договору купiвлi-продажу цiнних 
паперiв.

Пiдсумковий пакет голосуючих акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ», що належать Льовочкiнiй 
Юлiї Володимирiвнi становить 0 (нуль) штук.

Особою, через яку здiйснюється розпорядження акцiями 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛIРИНГОВИЙ 

ДIМ» є ТОВ «Юридична фiрма «СI. ТI. АР.» (iдентифiкацiйний код 
32735828, мiсцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 
буд. 29), на пiдставi Договору управлiння майном №10-11/4 вiд 10 лис-
топада 2014 року та Довiреностi, посвiдченої 12 листопада 2018 року. 

Дата, в яку пороговi значення у розмiрi 5% голосуючих акцiй Това-
риства були зменшенi до 0% у зв’язку з вiдчуженням є 14 листопада 
2018 року. 

14 листопада 2018 року Титаренком Олегом Миколайовичем набу-
то право власностi на простi iменнi акцiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ», код ЄДРПОУ 21665382 
(надалi - Товариство) в кiлькостi 2 791 (двi тисячi сiмсот дев’яносто 
одна) штука загальною номiнальною вартiстю 29 570 645,00 гривень 
(двадцять дев’ять мiльйонiв п’ятсот сiмдесят тисяч шiстсот сорок п’ять 
гривень 00 копiйок), що становить 5,7937% вiд статутного капiталу 
Товариства за результатами виконання договору купiвлi-продажу 
цiнних паперiв вiд 14 листопада 2018 року.

Пiдсумковий пакет голосуючих акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ», що належать Титаренку 
Олегу Миколайовичу становить 3 342 штук, що становить 6,9375% вiд 
статутного капiталу Товариства.

Особи, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами 
юридичної особи, через яких Титаренко Олег Миколайович здiйснює 
розпорядження акцiями вiдсутнi.

Дата, в яку пороговi значення у розмiрi 5% голосуючих акцiй Това-
риства було досягнуто – 14 листопада 2018 року. 

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

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

2. Найменування посади:
Голова Правління  Андреєвська Вікторія Олександрівна

15 листопада 2018 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "IВАНО-
ФРАНКIВСЬКИЙ 
М'ЯСОКОМБIНАТ"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00451636

3. Місцезнаходження 76005, мiсто Iвано-Франкiвськ, 
СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 10

4. Міжміський код, телефон та факс 380342223417 380342223417
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

meat-frankivsk.com.ua 

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до наказу Директора ПРАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 

М’ЯСОКОМБIНАТ» №41 вiд 14.11.2018 року, прийнято рiшення призначи-
ти Байляк-Осудар Любов Михайлiвну на посаду Головного бухгалтера за 
сумiсництвом з 15.11.2018р. Строк, на який призначено (обрано) особу - 
невизначено. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних данних. Останнi 5 рокiв займала наступнi посади: заступ-
ник головного бухгалтера, Головний бухгалтер, заступник Генерального 
директора по фiнансах ТОВ «СТАНIСЛАВСЬКА ТОРГОВА КОМПАНIЯ».

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 РОМАНЮК НЕОНIЛА IВАНIВНА
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

15.11.2018
(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 ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"КРЕДОБАНК"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

09807862

3. Місцезнаходження 79026, м.Львiв, вул.Сахарова, 78
4. Міжміський код, телефон та факс 032 2972308 -
5. Електронна поштова адреса lesya.tykhan@kredobank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://www.kredobank.com.ua/
about/akcioner/

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

II. Текст повідомлення
15 листопада 2018 року припиненi повноваження члена Спостережної 

Ради Марцiна Моша на пiдставi поданої ним заяви (п.п.7.27.1 п.7.27 Ста-
туту ПАТ «КРЕДОБАНК» i п.п.1 ч.1 ст.57 Закону України «Про акцiонернi 
товариства»). На посаду переобраний 26.04.2018р. Часткою в cтатутному 
капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. Iнших 
призначень на посаду не було.

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 Шатковскi Ґжеґож
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

15.11.2018
(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №221, 19 листопада 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

14

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕКО-ДІМ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05393518 
Місцезнаходження емітента: 80256, Львівська обл., Радехівський р-н, 

с. Оглядів, вул. Каштанова, 1
Електронна поштова адреса: eko-dim@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет www.eko-dim.ua
Номер телефону керівника емітента: 0322249474; факс: 0322249288

Зміна складу посадових осіб емітента 
Заплатинський Мирослав Іванович у зв’язку із поданою заявою достроково 

з 15.11.2018 р. (останній робочий день на цій посаді) припинив повноваження 
члена Правління ПрАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (далі - «Товари-
ство»). Згоди Заплатинського М.І. на розкриття паспортних даних не надано. 
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі або по-
садові злочини не має. На посаді перебував з 21.09.2011 р. з періодичним пе-
реобранням.

І. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 16.11.2018 року 
(протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства №16/11/18 
від 16.11.2018 р.) прийнято рішення:

1. - Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товари-
ства, а саме:

Голови Наглядової ради Товариства Тарас Наталії Сергіївни. Згоди Та-
рас Н.С. на розкриття паспортних даних не надано. Володіє акціями Това-
риства в кількості 111 штук, що становить 0,1267% від статутного капіталу 
Товариства. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не-
має. На посаді Голови Наглядової ради перебувала з 05.10.2018р.

члена Наглядової ради Товариства Лепецького Юрія Ігоровича. Згоди 
Лепецького Ю.І. на розкриття паспортних даних не надано. Володіє акціями 
Товариства в кількості 42 штуки, що становить 0,048% від статутного капіта-
лу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини 
немає. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 10.11.2017р.

2. Про обрання членами Наглядової ради Товариства:
- Гримак Ірини Ярославівни — представника акціонера Артемовича Во-

лодимира Ільковича, який володіє акціями емітента у кількості 65768 штук, 
що становить 75,0999 % від статутного капіталу Товариства. Згоди Гри-
мак І.Я. на розкриття паспортних даних не надано. Акціями емітента не 
володіє. Протягом своєї діяльності обіймала посади: заступника голови з 
питань житлово-комунального господарства Залізничної районної адміні-
страції Львівської міської ради; голови Залізничної районної адміністрації 

Львівської міської ради; радника патронатної служби апарату Львівської 
обласної державної адміністрації; заступника голови Львівської обласної 
державної адміністрації. Непогашеної судимості за корисливі або посадові 
злочини не має. Обрана строком на 3 (три) роки. 

- Заплатинського Мирослава Івановича — представника акціонера Тарас 
Наталії Сергіївни, яка володіє акціями емітента у кількості 111 штук, що стано-
вить 0,1267 % від статутного капіталу Товариства. Згоди Заплатинського М.І. на 
розкриття паспортних даних не надано. Акціями емітента не володіє. Протягом 
своєї діяльності обіймав посади: Перший Заступник Голови Правління — Голо-
вний інженер; Перший Заступник Голови Правління. Непогашеної судимості за 
корисливі або посадові злочини не має. Обрана строком на 3 (три) роки. 

- Лепецького Юрія Ігоровича — акціонера. Згоди Лепецького Ю.І. на роз-
криття паспортних даних не надано. Володіє акціями емітента в кількості 
42 штуки, що становить 0,048 % від статутного капіталу Товариства. Протя-
гом своєї діяльності обіймав посади: заступник Голови ДПС у Львівській обл.; 
заступник начальника ГУ Міндоходів у Львівській обл.; віце-президент з пи-
тань розвитку бізнесу Корпорації «Галичартбуд», член Наглядової ради Това-
риства, заступник Голови Правління з економіки. Непогашеної судимості за 
корисливі або посадові злочини не має. Обраний строком на 3 (три) роки. 

ІІ. Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.11.2018р. (протокол 
Наглядової ради №16/11/18 від 16.11.2018р.) обрано:

1. Головою Наглядової ради Товариства Лепецького Юрія Ігоровича. Згоди 
Лепецького Ю.І. на розкриття паспортних даних не надано. Володіє акціями 
емітента в кількості 42 штуки, що становить 0,048 % від статутного капіталу То-
вариства. Протягом своєї діяльності обіймав посади: заступник Голови ДПС у 
Львівській обл.; заступник начальника ГУ Міндоходів у Львівській обл.; віце-
президент з питань розвитку бізнесу Корпорації «Галичартбуд», член Наглядо-
вої ради Товариства, заступник Голови Правління з економіки. Непогашеної су-
димості за корисливі або посадові злочини не має. Обраний строком на 3 (три) 
роки; 

2. Членом Правління Товариства Сташинського Андрія Михайловича. Згоди 
Сташинського А.М. на розкриття паспортних даних не надано. Акціями емітента 
не володіє. Протягом своєї діяльності обіймав посади: майстер будівельних та 
монтажних робіт; керівник дільниці — виконроб; виконроб; начальник будівель-
ної дільниці; заступник Голови Правління з будівництва. Непогашеної судимості 
за корисливі або посадові злочини не має. Обраний строком на 3 (три) роки. 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством: Голова Правління Артемович І.В. 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 
та виправлення особливої інформації про зміну складу 

посадових осібвід 02.11.2018.
Емітент: Приватне акцiонерне товариство «Суднобудiвний завод «Ли-

ман»
65026, м. Одеса, Преображенська, 4 кв. 2А,код юридичної особи 

01373890
Міжміський код та телефон/факс (048) 723-42-13 (048) 723-42-13
Електронна поштова адреса bugh@liman.com.ua
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 13.11.2018
Зміст інформації:

Єрьомкiна Iрина Геннадiївна звiльнена з посади генерального директо-
ра 06.11.2018 за власним бажанням. 

Розмiр частки в статутному капiталi емiтента 0,0. 

Протокол наглядової ради №4 вiд 06.11.2018. Судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Занимала посаду у 2014-2018 рр.

Скасовується iнформацiя, яка оприлюднена в Відомостях НКЦПФРУ 
№  212 від 06.11.2018 про звiльнення Єрьомкiної I.Г. з посади генерального 
директора з 01.11.2018.

Кравченко Олександр Гаврилович призначен на посаду генерального 
директора 07.11.2018. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента 0,0.

Протокол наглядової ради №4 вiд 06.11.2018. Судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Займає посаду замiсника директора ТОВ «Сан-
та» м. Одеса. 

Скасовується iнформацiя про призначення Кравченко О.Г.на посаду 
генерального директора з 01.11.2018, яка оприлюднена в Відомостях 
НКЦПФРУ № 212 від 06.11.2018.

Генеральний директор  Кравченко О.Г.

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

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

ревообробний комбінат № 7»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 30531566 3. Місцезнаходжен-

ня 04209 м. Київ Богатирська, 9 4. Міжміський код, телефон та факс  
(044)-412-69-42 (044)-413-39-42 5. Електронна поштова адреса 
dok_7@ukr.net 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації http://dok7.pat.ua/
emitents/reports/special

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 обрання (продовження строку повноважень) прийнято На-

глядовою радою 16.11.2018 р. Продовження строку повноважень посадо-
вої особи директора Подлужного Валерія Миколайовича (фізичною осо-
бою не надано згоди на розкриття паспортних даних ) виконано на підставі 
Протоколу засідання Наглядової ради № 7/2018 від 16.11.2018 р. на строк 
4 роки з 29 листопада 2018 року по 28 листопада 2022 року включно. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0002%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 5грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: з 28.11.2014 по даний час директор ПрАТ «Деревообробний 
комбінат №7», з 04.03.2009 р. по 27.11.2014 р. перший заступник директо-
ра ПАТ «Деревообробний комбінат №7».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 20 акцій.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Директор Подлужний В.М. 16 листопада 2018 року

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СУДНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ЛИМАН»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ № 7»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dtrz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі особли-
вої заяви члена наглядової ради Мелкумяна Рудольфа Григоровича від
02.11.2018 року згідно ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Повноваження Посадової особи Мелкумян Рудольф Григорович (особа
не надала згоди на оприлюднення персональних даних),  на посаді Члена
Наглядової ради припинено.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 тижня.
На посаду  Члена Наглядової ради замість особи, повноваження якої

припинено нікого не призначено.
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 

Тищенко Юрій Григорович

Наступним ТДВ «ЗОРЯ ІНГУЛУ» (надалі Товариство) повідом-
ляє про скликання чергових загальних зборів учасників Товари-
ства, що відбудуться 19 грудня 2018 року о 11 год. 20 хв. за адре-
сою: Миколаїв ська область, м. Баштанка, вулиця Молодіжна, 47 
(в приміщенні обрядового салону Товариства).

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 19 грудня 2018 
року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 15 хв.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Інформація реєстраційній комісії про кількість учасників, що при-

сутні на загальних зборах учасників Товариства. 
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів учасни-

ків Товариства.
3. Про фінансово-господарський стан Товариства.
4. Схвалення та затвердження всіх рішень спільних засідань на-

глядової ради Товариства та директора, які було проведено в 2018 
році.

5. Схвалення та затвердження всіх рішень загальних зборів Това-
риства, які було проведено 25 квітня 2018 р.

6. Схвалення та затвердження всіх змін та доповнень до Статуту 
Товариства, які було зареєстровано на підставі відповідних рішень за-
гальних зборів учасників Товариства, що було проведено 25 квітня 
2018 р.

Для участі в загальних зборах учасників Товариства необхідно мати 
при собі :

--документ, що засвідчує особу учасника чи його представни-
ка;

--довіреність на право участі в загальних зборах учасників (для 
представників юридичних та фізичних осіб) оформлену згідно чинного 
законодавства України;

-- документ, що засвідчує право особи на участь у загальних зборах 
учасників 19 грудня 2018 року.

Будь-який з учасників Товариства має право вносити свої пропози-
ції щодо порядку денного загальних зборів учасників Товариства не 
пізніше як за 25 днів до їх скликання. Пропозиції щодо порядку денно-
го приймаються за адресою: 56101, Миколаївська область, м. Баштан-
ка, вулиця Ювілейна, 86, щоденно, крім суботи, неділі, святкових та 
неробочих днів з 10.00 до 17.00 годин.

Ознайомитись з документами та проектами рішень можливо за 
адресою: 56101, Миколаївська область, м. Баштанка, вулиця Ювілей-
на, 86, кабінет директора, щоденно, крім суботи, неділі, святкових та 
неробочих днів з 10.00 до 12.00 годин по попередній домовленості 
(05158) 2-83-17.

Голова наглядової ради  М. В. Полянський.

ТДВ «ЗОРЯ ІНГУЛУ»

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

емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 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 використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

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

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства

07.11.2018 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товари-
ства (Протокол б/н вiд 07.11.2018 р.) було прийнято рiшення про змiну типу 
акцiонерного товариства. Дата державної реєстрації вiдповiдних змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 14.11.2018 р. Повне 
найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МЛИНМОНТАЖ». Повне найменування акцiонерного това-
риства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛИНМОН-
ТАЖ».

Голова правлiння Щербакова Тетяна Вiкторiвна
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

15.11.2018
 (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛИНМОНТАЖ»

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 АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО 
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА 
КНИЖКОВА ФАБРИКА»

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02466961

3. Місцезнаходження 09117, м. Бiла Церква, 
вул. Л.Курбаса, 4

4. Міжміський код, телефон та факс (04563) 5-33-61 (04563) 5-33-61
5. Електронна поштова адреса lawyer.partner.k@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.bc-book.com.ua

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

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначе-

но, звільне-
но, обрано 

або 
припинено 
повнова-

ження)

Посада Прізвище, 
ім’я, по 

батькові 
або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

Іденти-
фікацій-
ний код 
юридич-

ної 
особи

Розмір 
частки в 
статутно-

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
14.09.2018 припинено 

повноважен-
ня

Т.в.о. Го-
лови 

Правлiння

Гайдай 
Вiкторiя 

Вiталiївна

- 0

Зміст інформації:
Протоколом засiдання Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства 
«Бiлоцеркiвська книжкова фабрика» (далi - Товариство) (протокол № 4 вiд  
14 вересня 2018 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
Товариства, а саме: обрано на посаду та призначено нового Голову Правлiння 
Товариства з 14.09.2018 року. Гайдай Вiкторiю Вiталiївну (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано) призначено т.в.о. Голови Правлiння Товариства 
з 12.09.2018 року, строк на який призначено складає - до призначення нового 
Голови Правлiння. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Пiдставою для прийняття такого 
рiшення є дострокове складання повноважень Голови Правлiння Товари-
ства, Протокол Наглядової Ради про обрання та призначення нового Голови 
Правлiння Товариства, трудовий контракт. Останнi п’ять рокiв Гайдай Вiкторiя 
Вiталiївна обiймала посади ПрАТ «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика»:
Грудень 2013р. – лютий 2015 р. – Директор з виробництва на 
ПАТ «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика».
Лютий 2015 р. – червень 2017 р. - начальник палiтурного цеху на 
ПАТ «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика».
Червень 2017 р. – травень 2018 р. - начальник палiтурного цеху на 
ПрАТ «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика».
Травень 2018 р. – по теперiшнiй час – Директор з виробництва на 
ПрАТ «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика».
14.09.2018 обрано Голова 

Правлiння
Паламарен-

ко Олек-
сандр 

Володими-
рович 

- 0

Зміст інформації:
Протоколом засiдання Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства 
«Бiлоцеркiвська книжкова фабрика» (далi - Товариство) (протокол № 4 вiд  
14 вересня 2018 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб То-
вариства, а саме: обрано на посаду та призначено Голову Правлiння Товари-
ства Паламаренка Олександра Володимировича (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано) з 14.09.2018 року, строк на який призначено складає 
1 (один) рiк. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Пiдставою для прийняття такого 
рiшення є дострокове складання повноважень Голови Правлiння Товариства, 
Протокол Наглядової Ради про обрання та призначення нового Голови 
Правлiння Товариства, трудовий контракт. Останнi п’ять рокiв обiймав посади:
01.- 09.2013 ПАТ Банк «Злата» - Керуючий вiддiленням 
09.2013 по 09.2015 ПАТ Банк «Авант» - Керуючий вiддiленням
09. 2015 по 11.2015 ПАТ Банк «Укрексiм» - Керуючий вiддiленням
11.2015 по 05.2016 ПАТ Банк «Авант» - Керуючий вiддiленням
з 05.2016 - помiчник депутата та облiк в центрi зайнятостi 

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

Голова Правління         Паламаренко Олександр Володимирович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА 

ФАБРИКА»
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 
«Білоцерківська книжкова 
фабрика»

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02466961

3. Місцезнаходження 09117, м. Бiла Церква, 
вул. Л.Курбаса, 4

4. Міжміський код, телефон та факс (04563) 5-33-61 (04563) 5-33-61
5. Електронна поштова адреса lawyer.partner.k@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.bc-book.com.ua

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

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повнова-
ження)

Посада Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

Ідентифі-
каційний 

код 
юридич-

ної особи

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
11.09.2018 припинено 

повнова-
ження

Голова 
Правлiння

Дьомiн 
Борис 

Михайло-
вич 

- 4.242318

Зміст інформації:
Наказом Голови Правлiння вiд 11.09.2018 року за № 103 Приватного 
акцiонерного товариства «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика» (далi - То-
вариство) пийнято рiшення про самостiйне складання повноважень Го-
лови Правлiння Товариства Дьомiна Бориса Михайловича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано), який обiймав посаду Голови 
Правлiння Товариства з 07.02.1996 по 12.09.2018 року. Володiє акцiями 
Товариства в розмiрi 4,242318 % статутного капiталу Товариства. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдставою 
для прийняття такого рiшення є дострокове складання повноважень Го-
лови Правлiння Товариства, Наказ № 103 вiд 11.09.2018 року. Останнi 
п'ять рокiв обiймав посади: Голова Правлiння ПрАТ «Бiлоцеркiвська 
книжкова фабрика».
11.09.2018 призначено Т.в.о. Голо-

ви 
Правлiння

Гайдай 
Вiкторiя 

Вiталiївна

- 0

Зміст інформації:
Наказом Голови Правлiння вiд 11.09.2018 року за № 103 Приватного 
акцiонерного товариства «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика» (далi - То-
вариство) прийнято рiшення про призначення т.в.о. Голови Правлiння 
Гайдай Вiкторiю Вiталiївну (згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано) з 12.09.2018 року, строк на який призначено складає - до призна-
чення нового Голови Правлiння. Не володiє акцiями Товариства. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдставою 
для прийняття такого рiшення є дострокове складання повноважень Го-
лови Правлiння Товариства, Наказ № 103 вiд 11.09.2018 року. Останнi 
п’ять рокiв обiймала посади ПрАТ «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика»:
Грудень 2013р. – лютий 2015 р. – Директор з виробництва на 
ПАТ «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика».
Лютий 2015 р. – червень 2017 р. - начальник палiтурного цеху на 
ПАТ «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика».
Червень 2017 р. – травень 2018 р. - начальник палiтурного цеху на 
ПрАТ «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика».
Травень 2018 р. – по теперiшнiй час – Директор з виробництва на 
ПрАТ «Бiлоцеркiвська книжкова фабрика».

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

Голова Правління           Паламаренко Олександр Володимирович
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МВФ ожидает принятия госбюджета-2019 
для рассмотрения новой программы 

поддержки Украины
Рассмотрение советом директоров Международного 

валютного фонда (МВФ) новой программы сотрудниче-
ства с Украиной возможно после утверждения Верхов-
ной Радой государственного бюджета на 2019 год, со-
общил официальный представитель Фонда Джерри 
Райс.

«Власти страны продолжают работать над выполне-
нием предварительных условий, необходимых для даль-
нейшего утверждения новой программы советом дирек-
торов. Мы ожидаем, что совет директоров рассмотрит 
программу позже, в этом году, после выполнения этих 
предварительных условий, а именно - утверждения гос-
бюджета на 2019 год…», - сказал он во время традици-
онного брифинга в Вашингтоне в четверг.

Как сообщалось, миссия МВФ и власти Украины в кон-
це октября достигли соглашения о новой 14-месячной 
программе поддержки экономической политики stand-by 
(SBA), которая заменит программу расширенного фи-
нансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и 
истекающую в марте 2019 года.

Соглашение подлежит утверждению менеджментом 
фонда и одобрению его советом директоров. Заседание 
совета ожидается в конце года после принятия Верхов-
ной Радой государственного бюджета на 2019 год в соот-
ветствии с рекомендациями МВФ и увеличения тарифов 
на газ и отопление для домохозяйств, отражающего ры-
ночные тенденции с сохранением поддержки малообес-
печенных потребителей.

Правительство Украины 19 октября приняло решение 
поднять с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения 
на 23,5%.

Кабинет министров во время заседания 14 ноября 
одобрил с трехдневной доработкой проект закона о госу-
дарственном бюджете на 2019 год ко второму чтению 
(законопроект №9000).

Как отметила во время заседания и.о. министра фи-
нансов Оксана Маркарова, дефицит бюджета в данном 
варианте законопроекта остается на уровне 2,3% ВВП.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Пару-
бий утверждал, что парламент рассмотрит проект зако-
на о госбюджете на 2019 год в четверг, 22 ноября.

НБУ продлил срок докапитализации банков 
по итогам стресс-тестирования  

до 31 марта 2019 г.
Национальный банк Украины (НБУ) продлил на три 

месяца - до 31 марта 2019 года, срок докапитализации 
банков, требующих дополнительные вливания по итогам 
стресс-тестирования по базовому макроэкономическому 
сценарию, сообщила первый замглавы центробанка 
Екатерина Рожкова.

«Сегодня мы продлили этот срок до 31 марта 2019 
года, то есть, банки имеют время, и я здесь существен-
ных рисков не вижу», - сказала она во время ежегодной 
конференции Fitch Ratings в Киеве 15 ноября.

Более того, добавила первый замглавы, большинство 
из таких банков уже выполнили это требование.

«Процесс стресс-тестирования имеет много итераций: 
мы приступили к нему в начале января, первые резуль-
таты получили в апреле-мае, и все это время мы работа-
ли с банками. Поэтому, из тех восьми банков, которые 
потребовали докапитализацию по базовому сценарию, 
большинство уже докапитализировалось», - сказала 
Е. Рожкова.

Как сообщалось, НБУ в начале октября обнародовал 
итоги качества активов и стресс-тестирования 24 бан-
ков, согласно которым восемь кредитных учреждений 
потребовали докапитализацию на общую сумму 
6,1 млрд грн.

В рамках стресс-теста по неблагоприятному сцена-
рию, докапитализацию, к указанным восьми, требуют 
еще пять банков. Общая потребность в капитале 13 бан-
ков по неблагоприятному сценарию составляет 
42,1 млрд грн.

Для покрытия потребности в капитале по неблагопри-
ятному сценарию банки должны разработать и выпол-
нить к концу 2019 года план реструктуризации. В рамках 
соответствующего плана допускаются меры по улучше-
нию качества кредитного портфеля, реструктуризация 
кредитов (в том числе в соответствии с законом «О фи-
нансовой реструктуризации»), усиление залогов, взы-
скание залогов по проблемным кредитам, продажа не-
профильных активов, оптимизация операционных 
расходов и прочие меры.

НБУ продлил срок действия 
предоставленных небанковским 

учреждениям лицензий на валютные 
операции

Национальный банк Украины (НБУ) продлил небан-
ковским финансовым учреждениям до 7 мая 2019 года 
действие тех генеральных лицензий на осуществление 
валютных операций, срок действия которых истекает в 
период с 15 ноября 2018 по 6 мая 2019 года, говорится в 
сообщении НБУ.

Как говорится в сообщении, продление срока дей-
ствия лицензий связано с введением в действие 7 фев-
раля 2019 закона «О валюте и валютных операциях», 
которым предусмотрено, что лицензии на осуществле-
ние валютных операций, выданные после введения его 
в действие, будут действовать бессрочно.

В связи с этим могла возникнуть ситуация, при кото-
рой небанковские финучреждения, действие лицензий 
которых заканчивается до введения в действие закона 
«О валюте и валютных операциях», получили бы сроч-
ные лицензии, а учреждения, действие лицензий кото-
рых заканчивается после введения в действие этого за-
кона - бессрочные.

НБУ выдал генеральные лицензии на осуществление 
валютных операций 90 небанковским финансовым 
учреждениям и национальному оператору почтовой свя-
зи, из них 33 лицензии на осуществление деятельности 
по обмену валют. При этом в 10 небанковских финансо-
вых учреждений срок действия лицензии заканчивается 
в период до 7 февраля 2019 года, а еще в семи небан-
ковских финансовых учреждений - в течение трех меся-
цев после даты введения в действие этого закона.
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Для устранения этого несоответствия НБУ принял по-
становление № 122 «О действии генеральных лицензий 
на осуществление валютных операций, предоставлен-
ных небанковским финансовым учреждениям» от 15 но-
ября, которое вступает в силу с 16 ноября 2018 года.

Документы по пилотным проектам 
концессии госстивидоров в портах 

«Ольвия» и «Херсон» направлены в МЭРТ
Министерство инфраструктуры Украины утвердило 

положительные выводы по результатам анализа эффек-
тивности проектов концессии имущества государствен-
ных стивидорных компаний в морских портах «Ольвия» 
и «Херсон» и направило документы на согласование в 
Министерство экономического развития и торговли 
(МЭРТ), отмечается в сообщении Администрации мор-
ских портов Украины (АМПУ).

В течение следующих 45 дней МЭРТ будет рассма-
тривать предоставленные им выводы и, при необходи-
мости, проводить консультации с другими заинтересо-
ванными государственными органами, после чего может 
быть начато создание конкурсных комиссий, документа-
ции и проектов концессионных соглашений.

«Мы надеемся на то, что по истечению этого срока или 
даже ранее проекты будут согласованы и уже в текущем 
году начнется финальная стадия подготовки к проведе-
нию открытых концессионных конкурсов», - цитируется в 
сообщении руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

По его словам, передача документов по пилотным 
проектам на согласование в МЭРТ - важный сигнал для 
инвесторов, которым нужно заранее начинать изучение 
проектов и готовить необходимую документацию для 
участия в будущих конкурсах.

Технико-экономическое обоснование пилотных кон-
цессионных проектов разработаны Консорциумом меж-
дународных консультантов, сформированным ЕБРР и 
International Finance Corporation (IFC).

Реализация концессионных проектов в портах «Оль-
вия» и «Херсон» будет способствовать привлечению ин-
вестиций в размере около 17,3 млрд грн и 1,37 млрд грн 
соответственно. Также предусматривается увеличение 
поступлений в бюджеты различных уровней до 
58 млрд грн по проекту в «Ольвии» и до 14,3 млрд грн за 
весь период действия договора концессии в морпорту 
Херсона.

Как сообщалось, заинтересованность в концессии 
госстивидоров в портах «Ольвия» и «Херсон» ранее 
проявили более 25 украинских и зарубежных компаний 
из США, Китая, Франции, Швейцарии, Великобритании, 
Японии, Турции, Катара и Кореи.

«Нибулон», один из крупнейших зернотрейдеров 
Украины, может инвестировать в ГП «Херсонский мор-
ской торговый порт» (ХМТП) на условиях концессии.

14 ноября 2017 года с целью развития государственно-
частного партнерства (ГЧП) в портовой отрасли Минин-
фраструктуры и Международная финансовая корпора-
ция (IFC) из группы Всемирного банка подписали 
меморандум о взаимопонимании, согласно которому IFC 
поможет структурировать проекты государственно-
частного партнерства (ГЧП) в двух указанных выше 
украинских портах.

ФРС пересмотрит стратегию и 
коммуникации в следующем году

Федеральная резервная система (ФРС) США в сле-
дующем году планирует рассмотреть стратегии, инстру-
менты и методы коммуникаций, которые она использует 
для выполнения своих обязательств по содействию мак-
симальному трудоустройству населения и ценовой ста-
бильности.

Федрезерв выступит организатором конференции, ко-
торая пройдет 4-5 июня 2019 года в Федеральном ре-
зервном банке Чикаго. Кроме того, региональные банки 
ФРС проведут серию публичных мероприятий по всей 
стране для того, чтобы собрать мнения широкого круга 
заинтересованных сторон, сообщил ЦБ.

Примерно с середины следующего года руководство 
Федрезерва начнет обсуждение полученных в ходе про-
веденных мероприятий предложений и в дальнейшем 
опубликует свои выводы.

Инфляция в еврозоне в октябре 
ускорилась до 2,2%, как и ожидалось

Потребительские цены в еврозоне в октябре 2018 
года выросли на 2,2% в годовом выражении, свидетель-
ствуют окончательные данные Статистического управ-
ления Европейского союза.

Динамика совпала с предварительными данными и 
ожиданиями рынка.

В сентябре инфляция в еврозоне составляла 2,1%.
Потребительские цены без учета таких волатильных 

факторов, как цены на энергоносители, продукты пита-
ния и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает 
Европейский центральный банк), увеличились на 1,1% в 
годовом выражении, показатель также оказался на уров-
не прогнозов.

По сравнению с сентябрем потребительские цены по-
высились на 0,2%, как и ожидалось.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную про-
дукцию выросли в октябре на 2,2% по сравнению с октя-
брем 2017 года. Энергоносители подорожали на 10,7%, 
услуги - на 1,5%.

В Германии потребительские цены в прошлом месяце 
увеличились на 2,4%, во Франции - на 2,5%, в Испании - 
на 2,3%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозирует, 
что инфляция в еврозоне составит 1,7% в 2018 году, Ев-
рокомиссия оценивает ее на уровне 1,8%.

Драги оптимистичен по поводу экономики 
еврозоны, но предупредил о возможном 

замедлении инфляции
Председатель Европейского центрального банка 

(ЕЦБ) Марио Драги позитивно оценил текущую ситуа-
цию в европейской экономике, однако отметил риски за-
медления инфляции на фоне неопределенности на ми-
ровой арене.

«Если компании станут менее уверенными в перспек-
тивах экономического роста и повышения цен, давление 
на их рентабельность может вырасти, - заявил М.Драги 
в ходе выступления на банковской конференции во 
Франкфурте. - Это, в свою очередь, отразится на темпах 
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базовой инфляции, которая может оказаться ниже, чем 
мы ожидаем, в ближайшие кварталы».

В числе факторов неопределенности для мировой 
экономики М.Драги выделил торговые вопросы и рост 
протекционистских настроений, в европейском регионе 
такими факторами являются временные влияния погоды 
и забастовок на объемы производства. Кроме того, ощу-
щается замедление производства автомобилей после 
вступления в силу новых стандартов относительно вы-
хлопных газов.

Между тем глава ЕЦБ подтвердил намерение ЦБ пре-
кратить программу покупки активов в декабре, отметив, что 
нет причин ожидать резкого прекращения восстановления 
экономики еврозоны, которое продолжается уже пять лет.

Новые прогнозы по еврозоне будут обнародованы 
пос ле декабрьского заседания ЕЦБ, которое завершит-
ся 13 декабря.

Миру грозит торговая «холодная война» 
из-за США и КНР - министр финансов 

Франции
Мировое сообщество может столкнуться с «холодной 

войной» в сфере торговли, спровоцированной разногла-
сиями между США и КНР, заявил министр финансов 
Франции Бруно Ле Мэр в пятницу.

«Реальный риск состоит в том, что все мы будем втя-
нуты в «холодную войну» между Китаем и США, в кото-
рой все страны, в том числе европейские, будут в про-
игрыше», - приводят его слова западные СМИ.

«Эта открытая война в сфере торговли станет само-
убийством для всей мировой экономики. Торговая вой-
на - не очень умный шаг», - отметил министр.

По его словам, Китай обязан сделать ряд уступок, в 
том числе и в том, что касается проблем кражи интел-
лектуальной собственности, ограниченного доступа на 
китайские рынки, уважения международных норм, сво-
боды навигации в международных водах Южно-
Китайского моря и вмешательства в политическую жизнь 
западных стран.

С 24 сентября США ввели 10%-ные пошлины на ки-

тайские товары на сумму в $200 млрд в год, и предупре-
дили, что они вырастут до 25% с 1 января 2019 года, 
если Пекин не пойдет на уступки.

Одновременно новые пошлины на американские то-
вары на сумму $60 млрд начали действовать в Китае.

Ранее стороны взаимно повысили пошлины на про-
дукцию стоимостью $34 млрд.

Рост ВВП Гонконга замедлился в III кв.  
до минимума за 2 года, прогноз на 2018 г. 

снижен
Рост ВВП Гонконга в третьем квартале 2018 года за-

медлился до минимума за два года - 2,9% в годовом вы-
ражении, свидетельствуют обнародованные в пятницу 
официальные данные.

Консенсус-прогноз предполагал подъем на 3,3% пос-
ле роста на 3,5% во II квартале.

Власти Гонконга ухудшили прогноз на 2018 год в це-
лом, объявив, что рост будет соответствовать нижней 
границе ранее озвученного диапазона в 3,2-4%.

По сравнению с предыдущими тремя месяцами объ-
ем экономики увеличился на 0,1% в июле-сентябре пос-
ле сокращения на 0,2% во II квартале.

Потребительские расходы в Гонконге притормозили 
подъем в июле-сентябре до 5,2% с 6% в предыдущие 
три месяца. Рост госрасходов замедлился с 4,3% до 
3,3%.

Вместе с тем вклад внешней торговли в динамику 
ВВП был отрицательным, поскольку импорт товаров в 
III  квартале вырос на 7,6%, быстрее экспорта (+5%).

Инвестиции в основные средства подскочили на 8,2%, 
существенно ускорившись с 1,1%, наблюдавшихся в 
апреле-июне.

В сентябре рост розничных продаж в Гонконге замед-
лился до минимума более чем за год. Туристы из мате-
рикового Китая продолжают сокращать расходы на пре-
миальные товары.
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