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

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до
документів, наданих ПрАТ «Система» (вул. Щекавиць

ка, 37/48, кв. 1, м. Київ, 04071, код за ЄДРПОУ: 33153606)
на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію
випуску акцій ПрАТ «Система» (код за ЄДРПОУ: 33153606).
Свідоцтво про реєстрацію випуску ПрАТ «Система» від
19 липня 2011 року №300/10/1/11, видане територіальним
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області, анульовано –
розпорядження № 309-ДР-С-А від 06 грудня 2018 року.
06.12.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПрАТ «Хмельницький механiчний завод»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
про емітента
I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента : ПрАТ «Хмельницький механiчний завод» 2.Код за ЄДРПОУ : 01350239
3.Місцезнаходження : 29025, м. Хмельницький, Пiвнiчна, 2
4.Міжміський код, телефон та факс: (0382) 70-27-52, (0382) 70-27-52
5.Електронна поштова адреса: office@khmz.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: khmz.pat.ua
7.Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ.Текст повідомлення: На підставі рішення засідання Наглядової
ради ПрАТ «Хмельницький механічний завод» протокол №7/18 від
04.12.2018р. звільнено за власним бажанням Голова правління - Куц

Людмила Дмитрівна (Відмовилась від надання паспортних даних). Акціями товариства не володіє. Перебувала на посаді з 12.06.2018р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.
На підставі рішення засідання Наглядової ради ПрАТ «Хмельницький механічний завод» протокол №7/18 від 04.12.2018р. призначено з
05.12.18р. - Голова правління – Русіна Микола Васильович (Відмовився від надання паспортних даних). Акціями товариства не володіє.
Призначено терміном до 19 листопада 2019р. Протягом останніх п'яти
років перебував на пенсії. Посадова особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Голова правління Русіна Микола Васильович 04.12.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне

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

акцiонерне товариство "Страхова
компанiя
"Унiверсальна"
20113829
01133, Київ, бульвар Лесi
Українки, 9
0442816150 0442816150
ASemergej@universalna.com
universalna.com

Зміна складу посадових осіб
емітента

II. Текст повідомлення
2.1. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНIВЕРСАЛЬНА» 04 грудня 2018 року прийнято
рішення перепризначити (переобрати) Музичка Олексiя Васильовича на
посаду Голови правлiння, зi строком повноважень до 31.12.2021 року.
Пiдстава та обґрунтування змiн: прийняття рiшення Наглядовою радою.
Акцiями товариства не володiє; не має непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини; згоди на розкриття паспортних даних не надано. Iншi
посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: Голова правлiння
«ПАТ «СК «Унiверсальна».
2.2. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНIВЕРСАЛЬНА» 04 грудня 2018 року прийнято
рiшення перепризначити (переобрати) Палайду Руслану Миколаївну на
посаду Заступника Голови правлiння, зi строком повноважень до
31.12.2021 року. Пiдстава та обґрунтування змiн: прийняття рiшення Наглядовою радою. Акцiями товариства не володiє; не має непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини; згоди на розкриття паспортних даних не надано. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти
рокiв: Заступник Голови правлiння «ПАТ «СК «Унiверсальна».
2.3. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНIВЕРСАЛЬНА» 04 грудня 2018 року прийнято
рiшення перепризначити (переобрати) Демківа Ростислава Олеговича на
посаду Заступника Голови правлiння, зi строком повноважень до
31.12.2021 року. Пiдстава та обґрунтування змiн: прийняття рiшення Наглядовою радою. Володiє акцiями товариства, розмiр пакету акцiй 0,021275%; не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; згоди на розкриття паспортних даних не надано. Iншi посади, якi
обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник Голови правлiння
«ПАТ «СК «Унiверсальна».
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
Музичко Олексiй Васильович
Голова правлiння
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
05.12.2018

Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія
«ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ»

(код ЄДРПОУ 32942598, місцезнаходження: 01601, м. Київ,
площа Спортивна, 1-А)
повідомляє, що Коцупатрий Сергiй Михайлович з 06.12.2018 року приступив до виконання повноважень Голови Правління вiдповiдно до Наказу
№28-п вiд 05.12.2018 року, Протоколу Наглядової ради №17 вiд 05.12.2018
року. Не дає згоди на розкриття персональних даних. Термiн призначення:
3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: в ПАТ «Страхове Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Глобус» Голова правлiння,
начальник департаменту РП, в ПАТ «АПЕКС-БАНК» в.о. Голови Правлiння,
заступник Голови Правлiння, радник заступника Голови Правління, в
ПАТ АБ «Укргазбанк» заступник директора Київської обласної дирекції.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова Правління
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
емітента
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2
розділу IІІ цього Положення

ТОВАРИСТВО "КРЕДI
АГРIКОЛЬ БАНК"

14361575
вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ, 01004
(044) 392 70 14; (044) 392 70 14
Yuliia.Fedorenko@credit-agricole.ua
https://credit-agricole.ua/o-banke/
dokumenti-ta-zviti
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (надалi – «Банк») 04 грудня 2018 року було прийнято
рiшення (протокол №14) перепризначити (переобрати) п. Ферма Ханса Джона
Улофа на посаду Члена Правлiння зi строком повноважень на 5 рокiв.
Ферм Ханс Джон Улоф не володiє акцiями Банку; не має непогашеної
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi; згоди на розкриття паспортних даних
не надано. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: Член
Правлiння, вiдповiдальний за оцiнку ризикiв, в Банку.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься в повідомленні та визначає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління
___________
Жан-Поль Пьотровскі
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
04.12.2018 року
		
(дата)

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ШВЕЙНА ФАБРИКА «ВОРОНІН»; 2. Код

за ЄДРПОУ 00309252
3. Місцезнаходження 01033 м. Київ вул. Короленківська, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (067) 690-86-30
5. Електронна поштова адреса k.hryhorian@citycapital.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://jscvoronin.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
2. Текст повідомлення
04.12.2018р. рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ВОРОНIН» (надалі - Товариство) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме:
предмет правочину: надано згоду на укладення договорів на поставку
товарів та послуг з метою підготовки до реконструкції належної Товариству будівлі за адресою м. Київ, Короленківська, буд. 3.
ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн.
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20 975,00 тис.грн.
співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 475,8%
додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину,
не передбачені законодавством, визначені статутом Товариства відсутні.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Генеральний директор Григорян К.Г. підпис, м. п. 05.12.2018р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Фiлiп Моррiс Україна»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Фiлiп Моррiс Україна»
2. Код за ЄДРПОУ: 00383231
3. Місцезнаходження:62482 Харківська обл.,Харкiвський р-н., с.Докучаєвське, Польовий в`їзд, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 057 786-77-00, 057 786-77-01
5. Електронна поштова адреса: Svitlana.Lebedenko@pmi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміни до статуту приватного
акціонерного товариства, пов’язані із переважним правом акціонерів на
придбання акцій цього товариства

ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін до статуту, - 05.12.2018 р.,
позачергові загальні збори акціонерів.
Дата набрання чинності змін до статуту - 05.12.2018 р.
Кількість акціонерів на дату прийняття рішення - 34 (тридцять чотири)
особи.
Опис змін до статуту емітента - зміни виключать із статуту переважне
право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до
продажу третій особі.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Член Дирекції 	Владімірова Ірина Вікторівна
05.12.2018

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

7. Вид особливої інформації

1. Повне найменування емітента

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ"
22465515

65003 м. Одеса вул. Наливна, 15
(0482)33-96-97 (0482) 34-10-46
lni@eximneft.com.ua
http://www.eximneft.com.ua

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 «Сумський завод насосного та
енергетичного машинобудування «Насос
енергомаш»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 05785448
3. Місцезнаходження 40011, м. Суми, пл. Привокзальна, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс (0542)70-00-49 (0542)70-00-42
5. Електронна поштова адреса ootiz@nempump.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://nempump.com/
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
05.12.2018р. Наглядовою радою АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»
(Протокол засiдання №49 вiд 05.12.18) було прийняте рiшення про надання
згоди на вчинення значного правочину з ДП «НАЕК «Енергоатом» (м. Київ).
Предмет правочину: постачання наступної продукцiї: ДК 021 :2015 42120000-6
Насоси та компресори (запаснi частини до насосiв ГЦН-317 для енергоблокiв
№№1,2 ВП РАЕС). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 239 442 000,00 грн. у
т.ч. ПДВ. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi становить 1 545 401 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 15,49%. Додатковi
критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.
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
Ковтун Олександр Миколайович
Голова Правлiння
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
05.12.2018
(дата)

Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб
емiтента

2. Текст повідомлення
Повноваження члена Правлiння Романовського Андрiя Михайловича
(паспорт: не надано згоди на розкриття даних) припиняються 07.12.2018 р.
(дата вчинення дiї 05.12.2018). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк та 8 мiсяцiв. Рiшення прийнято Наглядовю радою. На посаду нiкого не обрано.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ________ Марковський Олександр Володимирович
		
М.П.
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ"
22465515

65003 м. Одеса вул. Наливна, 15
(0482)33-96-97 (0482) 34-10-46
lni@eximneft.com.ua
http://www.eximneft.com.ua

Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Головного бухгалтера Левинську Людмилу Олександрiвну (паспорт: не
надано згоди на розкриття даних) призначено 04.12.2018 р. (дата вчинення
дiї 04.12.2018). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу без строку, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: бухгалтер, економiст банкiвських операцiй, бухгалтер 2-ї категорiї. Рiшення
прийнято Правлiнням.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ________ Марковський Олександр Володимирович
		
М.П.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№235, 7 грудня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6.
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» повідомляє вас, що, в порядку ч. 5 ст. 47 Закону
України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою ПАТ «ПТІ «Київ
оргбуд» прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів
акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» із здійсненням повідомлення акціонерів
про скликання таких позачергових загальних зборів не пізніше ніж за
15 днів до дати їх проведення.
Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» відбудуться 26 грудня 2018 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 01010,
м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15-й поверх,
кімната переговорів.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 26 грудня 2018 року з 09.30 год. до 10.30 год.
за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка,
буд. 4/6, 15-й поверх, кімната переговорів.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом
на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.12.2018р.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти
інтереси акціонерів на загальних зборах або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з
вимогами законодавства України.
Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх
афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства
на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи
на загальних зборах товариства може бути інша фізична особа 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 певний строк. Акціонер має право у будь-який
момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган
товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за
допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою
особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить

завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм
представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства. Надання довіреності на право
участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових
загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують
особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на
участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з
матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 26 грудня 2018 року у робочі дні з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6,
14-й поверх, кабінет № 15. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) зборів, є Сидоренко Олександр Жоржович (член Правління, головний юрисконсульт).
26 грудня 2018 року ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних
зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
З дня отримання даного повідомлення і до початку позачергових загальних зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Товариство приймає
відповідні письмові запитання за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 14-й поверх, кабінет № 15. Товариство зобов’язане надавати письмову відповідь на письмове запитання акціо
нера щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, протягом
3 (трьох) робочих днів з дня отримання відповідного письмового запитання
(але у будь-якому випадку до дати проведення загальних зборів) шляхом
направлення такої письмової відповіді простим листом на адресу акціонера,
зазначену у відповідному письмовому запитанні. Товариство може надати
одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту шляхом розміщення такої відповіді на власному веб-сайті товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.kievorgbud.kiev.ua.
Станом на 03.12.2018р. (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» становить
1 552 829 шт., кількість голосуючих акцій - 1 524 922 шт.
Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:
1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» та про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «ПТІ «Київ
оргбуд» значного правочину.
Телефон для довідок: (044) 590-45-07.
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I.
Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД». 2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01412710. 3. Місцезнаходження: вул. Гарматна, 6, м.Київ, 03067. Міжміський код, телефон та
факс: 0444562021(т/ф). 5. Електронна поштова адреса: brat@krmz.kiev.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: krmz.kiev.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст
повідомлення. Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв
рiшення про змiну складу посадових осiб: Наглядова рада. Дата прийняття рiшення – 06.12.2018. Змiст такого рiшення iз зазначенням пiдстав:
Звільнення Члена правління за згодою сторін та призначення виконуючого обов`язки на цю посаду на підставі рішення Наглядової ради.
Звільнено з 18.12.2018 – Член правлiння Резніченко Віктор Федорович, за згодою сторін на підставі рішення наглядової ради. Паспорт Серiя
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ТТ №348692, виданий 16.07.2016р. Святошинським РВ ГУДМС України в
місті Києві. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках –
25,027260. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 04.04.2014.
Призначено з 19.12.2018 – Виконуюча обов`язки члена правлiння Салівон Катерина Іванівна. Паспорт СН792349, виданий 08.05.1998 Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, на який призначено (обрано) особу – до переобрання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх
п'яти рокiв: Головний бухгалтер ПрАТ «КРМЗ», Головний бухгалтер
ТОВ «МИР», начальник фінансового відділу ТОВ «Лакшмі-8». III. Підпис.
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади: Голова правлiння Курдюков А.Є.
06.12.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівська
пивна компанія»
1. Повне найменування емітента:

2. Код за ЄДРПОУ: 33285781
3. Місцезнаходження: 79063 м. Львів, Шевченка, 323
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 234-90-44,
(032) 234-90-44
5. Електронна поштова адреса: Buozhys_H@lpk.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: lpk.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
05.12.2018 р. рiшенням позачергових загальних зборiв учасників
ТОВ «Львівська пивна компанія» (протокол № 05/12/2018) прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину з Приватним акцiонерним товариством «Карлсберг Україна»
(код ЄДРПОУ 00191230), а саме: Договору та всіх додаткових договорів/угод/додатків із загальною орієнтовною сумою Договору
1 590 000 000,00 грн., де предметом правочину є: ПрАТ «Карлсберг
Україна» зобов'язується поставити (передати у власність), а ТОВ
«Львівська пивна компанія» прийняти і оплатити продукцію (алкогольні напої). Орієнтовна сума Договору 1 590 000 тис. грн. Вартiсть
активiв ТОВ «Львівська пивна компанія» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi складає 285183 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає
557,54%. Загальна кiлькiсть голосуючих часток - 100% статутного
фонду Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих часток, що зареєструвались у зборах - 100% статутного фонду Товариства, з яких
100% голосували «за» прийняття даного рiшення. Додатковi критерiї
для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi
законодавством, статутом ТОВ «Львівська пивна компанія» не
визначенi.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор
Солтис Н.В.
06.12.2018

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
«ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ
ЗАВОД»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 25480917
3. Місцезнаходження: 69600 Запоріжжя проспект Соборний, 8
4. Міжміський код, телефон та факс: 061 286-04-21 061 286-04-21
5. Електронна поштова адреса: opcb@zaz.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.avtozaz.com/ua/patzaz
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:
Порушення справи про банкрутство емітента
II. Текст повідомлення
1).Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі
про банкрутство емітента: 04.12.2018;
Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка подала заяву
про порушення справи про банкрутство: ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС»;
Повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові) й місцезнаходження (місце проживання) кредитора (кредиторів), на вимогу яких порушено провадження у справі про банкрутство емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГ ФІНАНС», 01032, м. Київ,
вул. Володимирська, 10, офіс 210;
Найменування суду, який розглядає зазначену справу: Господарський
суд Запорізької області;
Причини порушення провадження у справі про банкрутство емітента:
розмір безспірних вимог кредитора перевищує триста мінімальних розмірів заробітної плати; можливості стягнення в безспірному порядку кредитором заборгованості, яка виникла у боржника, немає;
Загальна сума вимог кредиторів: 3 163 600,00 грн.;
Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, арбітражного керуючого емітента, призначеного судом: Василик Віталій Валентинович;
Місцезнаходження або місце проживання арбітражного керуючого емітента, призначеного судом: 01030, м.Київ, а/с 23;
Дата ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство:
04.12.2018;
Дата проведення підготовчого засідання суду: 04.12.2018.
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
М.М.Євдокименко
04.12.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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

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

Публiчне акцiонерне
товариство
"Промтелеком"
00179714

83049 м. Донецьк вул. Хiрургiчна, б. 4
(062)3438866 (062)3438866
dsv@registr.finfort.com
www.promtele.com

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
2. Текст повідомлення
Повноваження Голови Наглядової Ради Лук'янова Володимира Валентиновича (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних)
припинено 30.11.2018 р.(дата вчинення дiї 30.11.2018 р.). Володiє часткою
в статутному капiталi емiтента 20.20630% . Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 28.04.2014 р. Рiшення прийнято Загальними зборами
Товариства (Протокол № 30 вiд 30.11.2018 року).
Повноваження члена Наглядової ради Лук'янової Нелi Валерiївни (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) припинено
30.11.2018 р. (дата вчинення дiї 30.11.2018 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 5.28987%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з. 28.04.2014 року. Рiшення прийнято загальними зборами Товариства
(Протокол № 30 вiд 30.11.2018 року).
Повноваження члена Наглядової ради Лук'янова Владислава Володимировича (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) припинено 30.11.2018 р. (дата вчинення дiї 30.11.2018р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з
28.04.2014 року. Рiшення прийнято загальними зборами Товариства (Протокол № 30 вiд 30.11.2018 року).
Голову Наглядової ради Сажина Володимира Георгiйовича (посадова
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) призначено
30.11.2018 р. (дата вчинення дiї 30.11.2018 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.34500% Непогашеної судимостi за корисливi та

посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки, iншi
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ведучий спецiалiст.
Рiшення прийнято загальними зборами Товариства (Протокол № 30 вiд
30.11.2018 року). Посадова особа є акцiонером ПАТ «Промтелеком».
Члена Наглядової ради Зеленевського Максима Юрiйовича (посадова
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) призначено
30.11.2018 р.(дата вчинення дiї 30.11.2018 р.). Акцiями Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор, голова Наглядової ради. Рiшення прийнято
загальними зборами Товариства (Протокол № 30 вiд 30.11.2018 року). Посадова особа є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ «ФiнФорт»,
яка володiє 34,57 % статутного капiталу емiтента.
Члена Наглядової ради Крупну Ларису Георгiївну (посадова особа не
надала згоду на розкриття паспортних даних) призначено 30.11.2018 р.
(дата вчинення дiї 30.11.2018 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який
призначено особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi
5 рокiв - директор, генеральний директор. Рiшення прийнято загальними
зборами Товариства (Протокол № 30 вiд 30.11.2018 року). Посадова особа
є представником акцiонера Лук'янова Владислава Валентиновича, який
володiє 27,399 % статутного капiталу емiтента.
Члена Наглядової ради Терещенка Олександра Володимировича (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) призначено
30.11.2018 р. (дата вчинення дiї 30.11.2018 р.). Акцiями Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - тимчасово безробiтний. Рiшення прийнято загальними зборами Товариства (Протокол № 30 вiд 30.11.2018 року). Посадова
особа є представником акцiонера Лук'янова Владислава Валентиновича,
який володiє 27,399% статутного капiталу емiтента.
Члена Наглядової ради Мiглазову Вiру Iванiвну (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) призначено 30.11.2018 р. (дата
вчинення дiї 30.11.2018 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв помiчник-консультант народного депутата України. Рiшення прийнято загальними зборами Товариства (Протокол № 30 вiд 30.11.2018 року).
Посадова особа є представником акцiонера Лук'янова Владислава Валентиновича, який володiє 27,399% статутного капiталу емiтента.
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.
Генеральний директор
________
Сiтков Сергiй Юрiйович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
___________________________
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00379643
3. Місцезнаходження: 42006, Сумська обл., м. Ромни, вул. Прокопенка, буд. 8
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05448) 3-10-56
(05448) 3-10-56
5. Електронна поштова адреса: romxlibcomb@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://romxlibcomb.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
II. Текст повідомлення
В ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «РОМЕНСЬКИЙ
ХЛІБОКОМБІНАТ» (надалі – емітент) відбулися зміни в складі посадових
осіб емітента, а саме:
- 06.12.2018 року припинено повноваження члена наглядової ради емітента – Хижого Василя Володимировича, який був обраний до складу наглядової ради як незалежний директор, на підставі його письмової заяви
про припинення повноважень члена наглядової ради за власним бажанням, у відповідності до п. 1 абз. 2 ч. 1 ст. 57 Закону України «Про акціонерні
товариства» та п.п. 1 п. 7.4.28 Статуту емітента. Припинення повноважень
посадової особи відбулося без прийняття рішення відповідним органом
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управління емітента. На зазначеній посаді посадова особа перебувала з
20.04.2018 року. Посадова особа володіє пакетом акцій емітента в розмірі
1 151 проста іменна акція, що дорівнює 0,103685% розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 287,75 грн. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Замiсть особи,
повноваження якої припинено, на посаду члена наглядової ради емітента
нiкого не обрано;
- 06.12.2018 року припинено повноваження ревізора емітента – Віктор
Олени Володимирівни на підставі її письмової заяви про припинення повноважень ревізора за власним бажанням, у відповідності до п.п. 1 п. 7.6.14
Статуту емітента. Припинення повноважень посадової особи відбулося
без прийняття рішення відповідним органом управління емітента. На зазначеній посаді посадова особа перебувала з 20.04.2018 року. Посадова
особа акціями емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Замiсть особи, повноваження якої припинено, на посаду ревізора емітента нiкого не обрано.
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
_________
В.Б. Демідов
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
		
06.12.2018 року
		
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне
товариство «2-й iм. Петровського цукровий
завод»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00372090
3. Місцезнаходження емітента 27300 Кiровоградська область,
Олександрiвський р-н., смт. Олександрiвка вул. Ленiна, 44
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (0242) 3-27-86
(0242) 3-27-86
5. Електронна поштова адреса емітента 2petrovskogo@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
www.00372090.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного
товариства
2. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 16.11.2018
Найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне
рiшення: Позачерговi загальнi збори акцiонерiв
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 05.12.2018
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне
акцiонерне товариство «2-й iм. Петровського цукровий завод»
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне
акцiонерне товариство «2-й iм. Петровського цукровий завод»
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 комiсiї з припинення _______ Мамалат Дмитро Вiкторович
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
________________________
(дата)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АБС-УКР»

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АБС-УКР»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24720911
1.4. Місцезнаходження емітента: 04050, м.Київ, вул. Глибочицька,
буд.32-В
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 331-71-60
1.6. Електронна поштова адреса емітента: abs-ukr@security-cb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.absu.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
2. Текст повідомлення
03 грудня 2018 року рішенням Генерального директора ПрАТ «АБСУКР» (Наказ №71-к від 03 грудня 2018 року) призначено на посаду головного бухгалтера ПрАТ «АБС-УКР» Савчук Світлану Степанівну (паспорт серії
СО №506727, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві
05 квітня 2001 року). Підстава: заява Савчук С.С., Наказ №71-к від 03.12.2018р.
Обґрунтування змін: пов’язане з тим, що місце головного бухгалтера було
вакантним. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0%; непогашених судимостей за корисливі та посадові
злочини не має. Строк, на який призначено особу: безстроково (зі строком
випробування 2 місяці). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх
п’яти років: головний бухгалтер, фінансовий директор, заступник директора з
фінансово-економічних питань, директор з економіки.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Генеральний директор
Сарахман О.І.
03.12.2018 р.
(дата)

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

Акціонерне това«Комерційний Індустріальний

1. Повне найменування емітента:

риство
Банк»

2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://cib.com.ua/uk/about/
financeUA/regulyarnaya-informatsiya
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про надання згоди на вчинення значного правочину
ІІ. Текст Повідомлення
30 листопада 2018 року Наглядовою радою Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме:
1) придбання депозитних сертифікатів Національного банку
України. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину –
110 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звітності – 687 427 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітності 16.00%.
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 	Путінцева Т.В.
03.12.2018
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
за 2017 рік
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство з iноземними
місцезнаходження,
iнвестицiями
міжміський код та
телефон емітента
"Слобожанська

Будiвельна Керамiка",
21129873, 02002, м.Київ, Днiпровський
район, вул. Микiльсько-Слобiдська 2 Б,
(044) 390-54-20 (24)
2. Дата розкриття повного 03.12.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
http://www.sbk.com.ua/fin-zvitnist
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Малинська паперова фабрика-Вайдманн»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
Приватне акцiонерне товариство «Малинська паперова фабрикаВайдманн»
2. Код за ЄДРПОУ: 00278735
3. Місцезнаходження: 11602 м. Малин, вул. Приходька, 66
4. Міжміський код, телефон та факс: 04133 67223, 04133 53343
5. Електронна поштова адреса: Olga.Lukianenko@weidmann-group.
com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.weidmann-mpm.com/uk
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Наглядовою радою (протокол №6 від 04.12.2018) надано згоду на
укладення договорів:
з ТОВ «ВІВА ДЕКОР», Україна, щодо продажу паперу-основи для
шпалер на загальну суму до 103 200 тис. грн., що складає 24,97% від
вартості активів;
з ПАТ «Кіровоградграніт», Україна, щодо придбання електроенергії
на загальну суму до 61 500 тис. грн., що складає 14,88% вартості активів;
з ТОВ «Акспо Україна», Україна, щодо придбання природного газу
на загальну суму до 60 000 тис. грн., що складає 14,52% від вартості
активів;
з компанією KotkamillsAbsorbexOy, Фінляндія, щодо придбання основи для крепування-крафт паперу на загальну суму до 3 200 тис. Євро
(102 400 тис. грн.), що складає 24,78% від вартості активів;
з VallviksBruk AB, Швеція, щодо придбання небіленої целюлози на
загальну суму до 3 200 тис. Євро (102 400 тис. грн.), що складає 24,78%
від вартості активів;
з компанією MondiPaperSalesGmbH, Австрія, щодо придбання небіленої целюлози на загальну суму до 2 200 тис. Євро (70 400 тис. грн.),
що складає 17,03% від вартості активів;
з компанією MIDWAY BUSINESS LLP, Великобританія, щодо придбання біленої целюлози на загальну суму до 2 500 тис. доларів США
(70 000 тис. грн.), що складає 16,95% від вартості активів.
Вартість активів товариства станом на 31.12.2017 складає 413 173
тис.грн. Загальна кількість голосів по цьому питанню - 3, кількість голосів, що проголосували «за» - 3.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
ІІ. Текст Повідомлення
Наглядовою радою (протокол №6 від 04.12.2018) надано згоду на
укладення договорів:
з Weidmann ElectricalTechnology AG щодо продажу полотна рейкового на загальну суму до 1 200 тис. Євро (38 400 тис. грн.), що складає
9,29% від вартості активів. Weidmann ElectricalTechnology AG (ідентифікаційний номер СНЕ-105.528.496, місцезнаходження: НойєЙонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є стороною правочину та афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої
особи  - акціонера, який одноосібно володіє більше ніж 25% голосуючих
акцій товариства - Корпорації Weidmann Holding AG, СНЕ-102.124.926).
Загальна кількість голосів по цьому питанню - 1, кількість голосів, що
проголосували «за» – 1;
з Weidmann ElectricalTechnology AG щодо продажу паперу ізоляційного на загальну суму до 1 200 тис. Євро (38 400 тис. грн.), що складає
9,29% від вартості активів. Weidmann ElectricalTechnology AG (ідентифікаційний номер СНЕ-105.528.496, місцезнаходження: НойєЙонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є стороною правочину та афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої
особи  - акціонера, який одноосібно володіє більше ніж 25% голосуючих
акцій товариства - Корпорації Weidmann Holding AG, СНЕ-102.124.926).
Загальна кількість голосів по цьому питанню - 1, кількість голосів, що
проголосували «за» – 1;
з Weidmann TransformatorIzolasyonSanayiIcveDisTicaret A.S. щодо
продажу ущільненого електроізоляційного картону на загальну суму до
1 200 тис. Євро (38 400 тис. грн.), що складає 9,29% від вартості активів.
Weidmann TransformatorIzolasyonSanayiIcveDisTicaret A.S. (ідентифікаційний номер - 18573, місцезнаходження: Барис Мах. 1801, вулиця №3
Гебзе, Коджаелі, 41410, Туреччина) є стороною правочину та афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи - ак-
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ціонера, який одноосібно володіє більше ніж 25% голосуючих акцій товариства - Корпорації Weidmann Holding AG, СНЕ-102.124.926).
Загальна кількість голосів по цьому питанню - 1, кількість голосів, що
проголосували «за» – 1;
з Weidmann TransformatorIzolasyonSanayiIcveDisTicaret A.S. щодо продажу паперу крепованого на загальну суму до 1 200 тис. Євро (38 400
тис. грн.), що складає 9,29% від вартості активів. Weidmann Transformato
rIzolasyonSanayiIcveDisTicaret A.S. (ідентифікаційний номер - 18573,
місцезнаходження: Барис Мах. 1801, вулиця №3 Гебзе, Коджаелі, 41410,
Туреччина) є стороною правочину та афілійованою особою товариства
(перебувають під контролем третьої особи - акціонера, який одноосібно
володіє більше ніж 25% голосуючих акцій товариства - Корпорації
Weidmann Holding AG, СНЕ-102.124.926). Загальна кількість голосів по
цьому питанню - 1, кількість голосів, що проголосували «за» – 1;
з Weidmann TransformatorIzolasyonSanayiIcveDisTicaret A.S. щодо
продажу паперу ізоляційного на загальну суму до 1 200 тис. Євро (38
400 тис. грн.), що складає 9,29% від вартості активів. Weidmann Transf
ormatorIzolasyonSanayiIcveDisTicaret A.S. (ідентифікаційний номер 18573, місцезнаходження: Барис Мах. 1801, вулиця №3 Гебзе, Коджаелі,
41410, Туреччина) є стороною правочину та афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи - акціонера, який
одноосібно володіє більше ніж 25% голосуючих акцій товариства - Корпорації Weidmann Holding AG, СНЕ-102.124.926). Загальна кількість
голосів по цьому питанню - 1, кількість голосів, що проголосували
«за» – 1;
з Weidmann ElectricalTechnology AG щодо придбання матеріалів
для виробництва електроізоляційного полотна рейкового на загальну
суму до 1 000 тис. Євро (32 000 тис. грн.), що складає 7,74% від вартості активів. Weidmann ElectricalTechnology AG (ідентифікаційний номер СНЕ-105.528.496, місцезнаходження: НойєЙонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є стороною правочину та афілійованою
особою товариства (перебувають під контролем третьої особи - акціонера, який одноосібно володіє більше ніж 25% голосуючих акцій товариства - Корпорації Weidmann Holding AG, СНЕ-102.124.926). Загальна кількість голосів по цьому питанню - 1, кількість голосів, що
проголосували «за» - 1;
з Weidmann ElectricalTechnology AG щодо придбання алюмінізованого паперу ламінованого на загальну суму до 200 тис. Євро (6 400
тис. грн.), що складає 1,55% від вартості активів. Weidmann
ElectricalTechnology AG (ідентифікаційний номер СНЕ-105.528.496,
місцезнаходження: НойєЙонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є стороною правочину та афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи - акціонера, який одноосібно володіє більше ніж 25% голосуючих акцій товариства - Корпорації Weidmann
Holding AG, СНЕ-102.124.926). Загальна кількість голосів по цьому питанню - 1, кількість голосів, що проголосували «за» – 1;
з Weidmann ElectricalTechnology AG, щодо придбання послуг у сфері
інформаційних технологій на загальну суму до 1 200 тис. Євро (38 400
тис. грн.), що складає 9,29% від вартості активів. Weidmann
ElectricalTechnology AG (ідентифікаційний номер СНЕ-105.528.496,
місцезнаходження: НойєЙонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є стороною правочину та афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи - акціонера, який одноосібно володіє більше ніж 25% голосуючих акцій товариства - Корпорації Weidmann
Holding AG, СНЕ-102.124.926). Загальна кількість голосів по цьому питанню - 1, кількість голосів, що проголосували «за» – 1;
з Weidmann ElectricalTechnology AG, щодо придбання послуг з надання прав на використання системи SAP на загальну суму до 1 200 тис. Євро
(38 400 тис. грн.), що складає 9,29% від вартості активів. Weidmann
ElectricalTechnology AG (ідентифікаційний номер СНЕ-105.528.496, місцезнаходження: НойєЙонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є
стороною правочину та афілійованою особою товариства (перебувають
під контролем третьої особи - акціонера, який одноосібно володіє більше
ніж 25% голосуючих акцій товариства - Корпорації Weidmann Holding AG,
СНЕ-102.124.926). Загальна кількість голосів по цьому питанню - 1, кількість голосів, що проголосували «за» - 1.
Вартість активів товариства станом на 31.12.2017 складає
413 173 тис.грн.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
Голова правління
Волга І.А
04.12.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Акцiонерне товариство “Херсонська теплоелектроцентраль”
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
Акцiонерне товариство "Херсонська
емітента
теплоелектроцентраль"
2. Ідентифікаційний код
00131771
юридичної особи
3. Місцезнаходження
73036, Херсон, Бериславське шосе,1
4. Міжміський код, телефон та 0552-36-61-30 0552-35-24-42
факс
5. Електронна поштова
адреса
6. Адреса сторінки
tec.ks.ua
в мережі Інтернет, яка
додатково використовується
емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Змiни вiдбулися згiдно наказу Фонду державного майна України вiд
22.11.2018 №1489 «Про замiну членiв наглядової ради акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль». Представник акцiонера Держава Україна в особi Фонду державного майна України у складi наглядової ради акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль».
Припинити повноваження Єсипенко Людмили Миколаївни у складi наглядової ради АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» з 22.11.2018. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Акцiями Товариства не володiє. Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє. Припинено повноваження у зв'язку з затвердженням нового складу Наглядової ради Товариства. Особа на данiй посадi перебувала з
25.10.2016 (25 мiсяцiв). Наказ Фонду державного майна України
вiд 22.11.2018 №1489 отримано та зареєстровано на пiдприємствi
АТ «Херсонська ТЕЦ» 04.12.2018 року.
Змiни вiдбулися згiдно наказу Фонду державного майна України вiд
22.11.2018 №1489 «Про замiну членiв наглядової ради акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль». Представник акцiонера Держава Україна в особi Фонду державного майна України у складi наглядової ради акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль».
Припинити повноваження Холоднової Iрина Петрiвни у складi наглядової
ради АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» з 22.11.2018. Непогашеної
(незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Припинено повноваження у зв'язку з затвердженням нового складу Наглядової ради Товариства. Особа на данiй посадi перебувала з 08.09.2016 (26
мiсяцiв). Наказ Фонду державного майна України вiд 22.11.2018 №1489
отримано та зареєстровано на пiдприємствi АТ «Херсонська ТЕЦ»
04.12.2018 року.
Змiни вiдбулися згiдно наказу Фонду державного майна України вiд
22.11.2018 №1489 «Про замiну членiв наглядової ради акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль». Представник акцiонера Держава Україна в особi Фонду державного майна України у складi наглядової ради акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль».
Припинити повноваження Харiної Наталiї Миколаївни у складi наглядової
ради АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» з 22.11.2018. Непогашеної
(незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Припинено повноваження у зв'язку з затвердженням нового складу Наглядової ради Товариства. Особа на данiй посадi перебувала з 08.09.2016 (26
мiсяцiв). Наказ Фонду державного майна України вiд 22.11.2018 №1489
отримано та зареєстровано на пiдприємствi АТ «Херсонська ТЕЦ»
04.12.2018 року.
Змiни вiдбулися згiдно наказу Фонду державного майна України вiд
22.11.2018 №1489 «Про замiну членiв наглядової ради акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль». Представник акцiонера Держава Україна в особi Фонду державного майна України у складi наглядової ради акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль».
Припинити повноваження Сачiвко Андрiя Iвановича у складi наглядової
ради АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» з 22.11.2018. Непогашеної
(незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Припинено повноваження у зв'язку з затвердженням нового складу Наглядової ради Товариства. Особа на данiй посадi перебувала з 25.10.2016 (25
мiсяцiв). Наказ Фонду державного майна України вiд 22.11.2018 №1489
отримано та зареєстровано на пiдприємствi АТ «Херсонська ТЕЦ»
04.12.2018 року.

Змiни вiдбулися згiдно наказу Фонду державного майна України вiд
22.11.2018 №1489 «Про замiну членiв наглядової ради акцiонерного
товариства
«Херсонська
теплоелектроцентраль».
Представник
акцiонера - Держава Україна в особi Фонду державного майна України
у складi наглядової ради акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» - Кузуб Тетяна Олександрiвна (не надано згоду на
розкриття паспортних даних). Набуття повноважень вiдбулося з
22.11.2018. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. Часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв: головний спецiалiст вiддiлу аналiтичного забезпечення, фiнансового та майнового контролю Управлiння фiнансового
аналiзу та вiдновлення платоспроможностi Фонду державного майна
України. Наказ Фонду державного майна України вiд 22.11.2018 №1489
отримано та зареєстровано на пiдприємствi АТ «Херсонська ТЕЦ»
04.12.2018 року.
Змiни вiдбулися згiдно наказу Фонду державного майна України вiд
22.11.2018 №1489 «Про замiну членiв наглядової ради акцiонерного
товариства
«Херсонська
теплоелектроцентраль».
Представник
акцiонера - Держава Україна в особi Фонду державного майна України
у складi наглядової ради акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» - Андрiєнко ПолiнаГригорiвна (не надано згоду на
розкриття паспортних даних). Набуття повноважень вiдбулося з
22.11.2018. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. Часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв: головний спецiалiст вiддiлу забезпечення
дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння
корпоративних прав держави Департамнту управлiння державними
пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України. Наказ Фонду державного майна України вiд
22.11.2018 №1489 отримано та зареєстровано на пiдприємствi
АТ «Херсонська ТЕЦ» 04.12.2018 року.
Змiни вiдбулися згiдно наказу Фонду державного майна України вiд
22.11.2018 №1489 «Про замiну членiв наглядової ради акцiонерного
товариства
«Херсонська
теплоелектроцентраль».
Представник
акцiонера - Держава Україна в особi Фонду державного майна України
у складi наглядової ради акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» - Божко Ганна Олександрiвна (не надано згоду на
розкриття паспортних даних). Набуття повноважень вiдбулося з
22.11.2018. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. Часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв: головний спецiалiст Управлiння корпоративних
прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами
та корпоративними правами держави Фонду державного майн України.
Наказ Фонду державного майна України вiд 22.11.2018 №1489 отримано та зареєстровано на пiдприємствi АТ «Херсонська ТЕЦ» 04.12.2018
року.
Змiни вiдбулися згiдно наказу Фонду державного майна України вiд
22.11.2018 №1489 «Про замiну членiв наглядової ради акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль». Представник акцiонера Держава Україна в особi Фонду державного майна України у складi наглядової ради акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» -Баранюк Олександр Мирославович (не надано згодуна розкриття паспортних даних). Набуття повноважень вiдбулося з 22.11.2018.
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Акцiями Товариства не володiє. Часткою в статутному капiталi
емiтента не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: головний спецiалiст Державної судової адмiнiстрацiї України,
головний консультант Верховного Суду України, головний спецiалiст
вiддiлу мiждержавних майнових вiдносин Управлiння корпоративних
прав Фонду державного майна України, заступник директора Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави - начальник Управлiння iнвестицiйної дiяльностi Фонду
державного майна України. Наказ Фонду державного майна України вiд
22.11.2018 №1489 отримано та зареєстровано на пiдприємствi
АТ «Херсонська ТЕЦ» 04.12.2018 року.
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
Судак Вiктор Iванович
Тимчасово виконуючий
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
обов'язки генерального
директора
04.12.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-15339»

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного http://atp15339.nr-avers.com.ua.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів
акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: 38100,
Полтавська обл., місто Зіньків, вул.Гончарна, буд.11 з понеділка по п’ятницю
з 10:00 до 16:00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами - Головний бухгалтер Роздерій
Сергій Петрович.
Акціонерам надані також права відповідно до вимог статті 36,37 та 38
ЗУ«Про акціонерні товариства».
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування,
оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи
не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних
зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних
зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій
розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право
у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
Тел. для довідок: (05353) 3-14-01
Наглядова Рада ПрАТ «АТП-15339»

Ліквідаційна Комісія пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду
закритого типу «Дніпровський Інвестор Універсальний» товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія

видана НКЦПФР), код за ЄДРПОУ 35263969, місцезнаходження 02099, м.
Київ, вул. Бориспільська, будинок 9, продає активи пайового венчурного
інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Дніпровський Інвестор Універсальний» (код ЄДРІСІ – 2331432), а саме: дебіторську
заборгованість (відступлення права вимоги) до юридичної особи, ціна – договірна.
Зацікавлених осіб просимо звертатись за наступними реквізитами:
02099, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 9 або за телефоном: 044 461 79 84.
Голова Ліквідаційної Комісії
Кулініч О. В.

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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

тимчасової адмiнiстрацiї у АТ «ВТБ БАНК» Заболотну Юлiю Юрiївну.
Уповноваженiй особi ФГВФО приступити до обов'язкiв 28 листопада 2018
року. Згiдно Наказу № 1-од вiд 28.11.2018 р. Заболотна Юлiя Юрiївна приступила до виконання повноважень уповноваженої особи ФГВФО на
здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у АТ «ВТБ БАНК».
Згоди на розкриття паспортних даних Заболотна Юлiя Юрiївна не надала. Акцiями емiтента уповноважена особа не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини уповноважена особа не має.
Протягом останнiх 5 рокiв Заболотна Ю.Ю. обiймала посади: з 06.2016 –
по теперiшнiй час – начальник вiддiлу Департаменту дистанцiйного та
iнспекцiйного монiторингу дiяльностi банку ФГВФО; з 2013 - 11.2015 – заступник начальника вiддiлу/начальник вiддiлу Департаменту iнспектування
банкiв Нацiонального банку України.
Тимчасову адмiнiстрацiю в АТ «ВТБ БАНК» запроваджено строком на 1
мiсяць з 28 листопада 2018 року до 27 грудня 2018 року.
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
Заболотна Ю.Ю.
Уповноважена особа Фонду
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
гарантування вкладiв
фiзичних осiб на здiйснення
тимчасової адмiнiстрацiї
М.П.
2018.12.05
(дата)

(код за ЄДРПОУ 03118268,
місцезнаходження:38100, Полтавська обл.,
Зіньківський район, місто Зіньків, вул.Гончарна, буд.11)
повідомляє про проведення позачергових
загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 26 грудня 2018 р. о 15:00 год.
за адресою:38100, Полтавська обл., Зіньківський район,
місто Зіньків, вул.Гончарна, буд.11.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 14:20 до 14:50 год.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого
голосування.
5. Затвердження зміни юридичної адреси ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-15339».
6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання,
та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 19 грудня 2018 року, за три робочі дні до
дня проведення зборів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

з управління активами «Дніпровський інвестор» (ліцензія на здійснення
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АЕ
№ 185170 від 19.10.2012 р., строк дії з 19.10.2012 р. – необмежений, що

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

СТВО "ВТБ БАНК"
14359319
01004 Київ бул. Т.Шевченка/
вул. Пушкiнська, 8/26
044 4986446 486-04-90
info@vtb.com.ua

https://vtb.ua/about/general/
information/special-information/
Про зміну складу посадових осіб
емітента

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб вiд 27.11.2018 року №3180, призначено уповноваженою особою Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi - ФГВФО) на здiйснення

новини
Индекс ПФТС в среду
продолжил движение в «красной зоне»
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на
0,33% - до 574,4 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 207,5 млн грн, в
том числе акциями – 2,53 млн грн.
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Сделки прошли только с акциями «Центрэнерго»
(-1,61%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,37%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился
на 0,4% - до 1793,69 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в
среду повысился на 0,11% - до 446,63 пункта при торговом обороте 1,55 млн злотых (11,5 млн грн).
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новини
Динамику индикатора определили бумаги агрохолдинга ИМК (+2,8%) и «Овостара» (+0,88%).
Снизились в цене бумаги «Агротона» (-2,29%), «Астарты» (-1,1%) и «Кернела» (-0,19%).

Международные резервы Украины
в ноябре выросли на 5,8% – НБУ

Международные резервы Украины, по предварительным данным, в ноябре выросли на 5,8%, или на
$974,5 млн, - до $17,712 млрд в эквиваленте, сообщил
Национальный банк Украины на веб-сайте.
Согласно сообщению, объем международных резервов увеличился в результате того, что правительство
получило $2 млрд от размещения еврооблигаций и
$82,9 млн - от продажи облигаций внутреннего государственного займа.
При этом платежи по государственному долгу были
меньше поступлений от продажи государственных ценных бумаг. В частности, в ноябре были досрочно погашены краткосрочные еврооблигации на сумму $725 млн,
привлеченные путем частного размещения в августе текущего года. В ноябре платеж Международному валютному фонду составил $439,1 млн. Другие платежи по
обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте составили $238, 2 млн, из которых $149,1 млн - по
государственным облигациям внутреннего государственного займа и $18,5 млн - по еврооблигациям.

При этом, добавляет НБУ, в ноябре чистая покупка валюты НБУ на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на $232,8 млн.
Так, в конце ноября для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний центробанк продал $125 млн, из которых $50 млн - через валютные интервенции путем выбора лучшей цены. В то же месяце НБУ купил на
межбанковском валютном рынке $357,8 млн, из которых
$76,7 млн - путем выбора лучшей цены.
Кроме того, на размер международных резервов страны повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к
иностранным валютам) в сумме $50,4 млн.
В целом на 1 декабря 2018 года объем международных резервов покрывает три месяца будущего импорта и
является достаточным для выполнения обязательств
Украины и текущих операций правительства и НБУ, говорится в сообщении.
Как сообщалось, Украина в конце октября разместила
два выпуска еврооблигаций: пятилетние на $750 млн с
доходностью 8,99% годовых и 10-летние на $1,25 млрд с
доходностью 9,75% годовых.
Организаторами выпуска евробондов выступили BNP
Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
При подготовке раздела «Новини»
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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