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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
НКЦПФР інформує
про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулятора фондового ринку, що відбулося 26 вересня 2017 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльприйнято рішення
ності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління
(реєстрація МЮУ)
активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (МЮУ)
2. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та
рішення схвалено
фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
(для оприлюднення)
Комісії щодо використання печаток» (для оприлюднення)
прийнято рішення
3. Щодо призначення довіреної особи Зуграви Ю. М., якій передається право
брати участь у голосуванні
прийнято рішення
4. Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.05.2012 № 646 (Про затвердження Системи довідників та
(реєстрація МЮУ)
класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для
використання учасниками фондового ринку України) (МЮУ)
5. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватноприйнято рішення
го акціонерного товариства «М-ІНВЕСТ»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Будiвельне управлiння №7»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента-Приватне акцiонерне товариство
«Будiвельне управлiння №7»
2. Код за ЄДРПОУ-24220002
3. Місцезнаходження-08131, с.Софiївська Борщагiвка, вул.Соборна,118

4. Міжміський код, телефон та факс-044 273-57-03 044 405-82-00
5. Електронна поштова адреса-bagane@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації7. Вид особливої інформації-Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Припинено у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Генеральньний директор -Черноусько Валерiй Трохимович. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогошанеї судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, що належить особi90%. Перебував на посадi Генерального директора Товариства 3 роки.
Згiдно рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 26.09.2017 р. (Протокол
№6 .) обрано на посаду: Генерального директора -Черноусько Валерiя Трохимовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогошанеї судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу 3 (три) роки. Розмiр пакета акцiй емiтента, що належить особi- 90%. Протягом
До уваги акціонерів ПрАТ

«Добробуд»

Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів
відбудуться
30 жовтня 2017 року о 16:00 год.
за адресою місцезнаходження Товариства:
м. Дубляни Жовківського р-ну Львівської обл., вул. В.Великого,3
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – станом на 24 год. 24.10.2017 р.
Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів
3. Звіт виконавчого органу (директора) Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності за 2016 рік
5. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2016 рік, визначення порядку розподілу прибутків (покриття збитків, затвердження строку
та порядку виплати дивідендів)
6. Затвердження та схвалення правочинів, у тому числі значних, укладених товариством протягом 2017 року.
7. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних правочинів,
надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог
Закону України «Про акціонерні товариства».
8. Схвалення (затвердження) вчинених правочинів, щодо яких є заінтересованість та надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо
яких є заінтересованість.
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останнiх 5 рокiв обiймав посаду: Генеральний директор АТ «БУ №7»
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
Черноусько Валерiй Трохимович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
26.09.2017
(дата)
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)
Період
Період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
63,8
63,8
Основні засоби
13,5
13,5
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
0
0
Грошові кошти та їх еквіваленти
4,8
4,8
Власний капітал
-253,2
-253,2
Статутний капітал
106,1
106,1
Нерозподілений прибуток
-369,3
-369,3
Довгострокові зобов»язання
0
0
Поточні зобов»язання
317
317
Чистий прибуток (збиток)
0
0
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись в день
проведення зборів з 15.00 год. до 15.50 год.
Для реєстрації акціонеру необхідно пред’явити паспорт або інший документ, який посвідчує особу, а уповноваженому представнику акціонера –
Довіреність, та документ, що посвідчує особу. Відповідно до вимог ЗУ «Про
акціонерні товариства», для ознайомлення з документами щодо порядку
денного за адресою місцезнаходження Товариства кабінет дирекції та веб
сторінці http://dobrobyd.bfg.lviv.ua/, а також для внесення доповнень щодо
порядку денного акціонери можуть звертатися в кабінет дирекції товариства
за адресою місцезнаходження в робочі дні з 10.00 год до 13.00 год. . Телефон для довідок (067)6702535
ПрАТ «Добробуд»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Лугцентрокуз ім. С. С. Монятовського»
До уваги акціонерів
ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С. С. Монятовського»!
Акціонер, який володіє 66,2797 відсотками простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Лугцентрокуз ім. С. С. Монятовського»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 13392898, місцезнаходження:
24000, Вінницька обл., м. Могилів‑Подільський, проспект Незалежності, 128‑Н) (надалі по тексту – Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 жовтня 2017 року о 14-00 год. за адресою: Вінницька обл.,
м. Могилів‑Подільський, вул. Острівська, 95, 2‑й поверх, малий зал.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства (директора генерального Товариства) про результати фінансово‑господарської діяльності Товариства за 2014-2017 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014–2016 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2014-2016
роки.
7. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть
вчинятися Товариством протягом року.
13. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії про результати
перевірки фінансово‑господарської діяльності Товариства за 2014-2016
роки.
14. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014-2016 роки.
15. Зміна місцезнаходження Товариства.
16. Скасування рішень, прийнятих 16.05.2017 р. позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства з питань 9, 10 та 11 порядку денного.
17. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу То-

вариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій
існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
18. Прийняття рішення про приватне розміщення простих іменних акцій
Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
19. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій.
20. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його
в новій редакції.
21. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://www.
lck.com.ua.
Реєстрація для участі у позачергових загальних зборах Товариства відбудеться 30 жовтня 2017 року з 13.20 до 13.50 за місцем проведення позачергових загальних зборів Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – на 24 годину 24 жовтня 2017 року.
Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства при
собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт);
представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника,
та документ, що посвідчує особу (паспорт).
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту
порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні робочі
години за адресою: 24000, Вінницька обл., м. Могилів‑Подільський, проспект Незалежності, 128‑Н, кімната 1, а у день проведення позачергових
загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особи, відповідальні
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор генеральний
Мирошніков Олександр Гаврилович, а також представник акціонера Лець
Юлія Вікторівна.
Пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів
акціонерів Товариства, акціонери можуть надсилати за адресою: Вінницька обл., м. Могилів‑Подільський, проспект Незалежності, 128‑Н.
Довідки за телефоном: +38 063– 885‑57‑11
Акціонер, який володіє 66,2797 відсотками простих іменних акцій
Товариства
Сидорчук А. В.

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

від акціонера «фізичної особи» (Вх. № 25/29/17/2 від 25.09.2017 року). Згідно
повідомлення акціонера, на рахунку власника іменних цінних паперів «фізичної
особи», якому належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій відбулися зміни.
Розмір пакету акцій «фізичної особи» зменшився з 1426 штук акцій до 0 штуки
акцій. Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй складав: в загальній кількісті акцій 1426 шт., в загальній кількісті голосуючих акцій 1426 шт.,
50,9649 % в загальнiй кiлькостi акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) та
50,9649 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля
змiни пакета акцiй склав: в загальнiй кiлькостi акцiй 0 шт., в загальній кількісті
голосуючих акці 0 шт., 0,00 % в загальній кількості акцій (у вiдсотках до статутного капiталу) та 0,00 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
25.09.2017 року ПрАТ «ПЕРУКАРНЯ «МАЛЬВА» отримано повідомлення
від акціонера «фізичної особи» (Вх. № 25/09/17/3 від 25.09.2017 року). Згідно
повідомлення акціонера, на рахунку власника іменних цінних паперів «фізичної
особи», якому належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій відбулися зміни
(виписка про стан рахунку в цінних паперах № 1-22092017 від 22.09.2017 року).
Розмір пакету акцій «фізичної особи» збільшився з 1376 штук акцій до 1399
штук акцій. Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй складав: в
загальній кількісті акцій 1376 шт., в загальній кількісті голосуючих акцій 1376 шт.,
49,0350 % в загальнiй кiлькостi акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) та
49,0350 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля
змiни пакета акцiй склав: в загальнiй кiлькостi акцiй 1399 шт., в загальній кількісті голосуючих акці 1399 шт., 50,00 % в загальній кількості акцій (у вiдсотках
до статутного капiталу) та 50,00 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор Панасенко Максим Сергійович 26.09.2017

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ПЕРУКАРНЯ «МАЛЬВА»

2. Код за ЄДРПОУ: 14199560
3. Місцезнаходження: 18002 Черкаська область мiсто Черкаси, вулиця
Остафiя Дашкевича будинок 29
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 37-41-01, 32-66-96 , 5. Електронна поштова адреса: 14199560@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://pratperekarnyamallow.emitents.net.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ. Текст Повідомлення
25.09.2017 року ПрАТ «ПЕРУКАРНЯ «МАЛЬВА» отримано повідомлення
від акціонера «фізичної особи» (Вх. № 25/09/17/1 від 25.09.2017 року) про
набуття права власності на значний пакет акцій ПрАТ «ПЕРУКАРНЯ «МАЛЬВА» (виписка про стан рахунку в цінних паперах № 2-22092017 від 22.09.2017
року). Відкрито рахунок власнику іменних цінних паперів «фізичній особі».
Розмір пакету акцій «фізичної особи» становить 1399 штук акцій, загальна
кількість голосуючих акцій 1399 штук. Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» складає 50,0000 % в загальнiй кiлькостi акцiй (у вiдсотках до статутного
капiталу товариства) та 50,0000 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
25.09.2017 року ПрАТ «ПЕРУКАРНЯ «МАЛЬВА» отримано повідомлення

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
3

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№184, 28 вересня 2017 р.

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

ПРИВАТНЕ
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО КОМПААКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ВОВЧАНСЬКИЙ
ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ
"АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС";
код за ЄДРПОУ: 32836032;ЗАВОД»
місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул.

Повідомлення
Воскресенська, буд. 30, міжміський
код, телефон та факс (056) 373-97-80;
про виникнення
особливої інформації
електронна поштова
адреса: kua_ai@academy.in.ua;
адреса сторінки в
емітента
мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкритI. Загальні відомостівид особливої інформації:
тя інформації: kua_academy_inv.proemitent.info;
1.Повнепро
найменування
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИвідомості
припиненняемітента:
емітентаПРИВАТНЕ
шляхом злиття,
приєднання,
поСТВОперетворення
«ВОВЧАНСЬКИЙ
ЗАВОД».
ділу,
абоОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ
банкрутства за рішенням
вищого органу емі2.Код
ЄДРПОУ: 00373936.
тента
абозасуду.
3.Місцезнаходження: пл.Привокзальна,
11, м. Вовчанськ,
Харківська обл.,
2. Текст повідомлення
:
62504.
Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акціонертелефон
та факс: (05741)
4-22-39.
ного4.Міжміський
товариства код,
Компанії
з управління
активами
"Академія Інвестментс"
5.Електронна
поштова
адреса: y.varavin@kernel.ua.
(далі
- Товариство)
вiд 25.09.2017р.
б/н прийнято рiшення припинити ді6.Адреса
сторінкишляхом
в мережіперетворення
Інтернет, яка його
додатково
використовується
яльність
Товариства
у товариство
з обмежеемітентом
для розкриття
інформації:
http://00373936.infosite.com.ua.
ною
відповідальністю,
якому
буде передано
все майно, права та обов'яз7.Вид особливої
зміна складу
осіб емітента.
ки Товариства
згідноінформації:
з передавальним
актом. посадових
Причини рiшення:
зменшенII. Текст повідомлення
ня витрат, пов'язаних з дiяльнiстю
такої органiзацiйно-правової форми, як
26.09.2017 наглядовою радою ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (протокол
приватне акцiонерне товариство. У Товариства одноосібний акціонер,
№б/н вiд 26.09.2017) прийнято рішення звільнити Долженка Олександра
який і приймав рішення про перетворення (100% голосів у єдиної фізичВалентиновича, директора товариства, із займаної посади 26.09.2017
ної особи). У результаті перетворення буде створено Товариство з обмеза угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України), відповідно до поданої ним
женою відповідальністю Компанія з управління активами "Академія Інвесзаяви від 20.09.2017, та призначити Брюханова Володимира Ігоровича
тментс", розмір статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішенна посаду директора товариства з 27.09.2017, і укласти з ним трудовий
ня про припинення діяльності Товариства шляхом його перетворення у
контракт на строк з 27.09.2017 по 30.06.2018. Вказані особи акцiями
товариство з обмеженою відповідальністю буде дорівнювати розміру статовариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
тутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, створеного
злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не
шляхом перетворення та буде складати 15000000,00 грн., всі активи та
надали; iншi посади, якi Брюханов В. І. обіймав протягом останнiх п’яти
зобов'язання
переходять
до товариства
з обмеженою
відповідальністю.
рокiв – заступник
директора
з логістики ПРАТ
«ВОВЧАНСЬКИЙ
ОЕЗ» (з
Розмір
частокДолженко
(у відсотках)
що перетворюється,
01.04.2007).
О. акціонера
В. обіймавТовариства,
посаду директора
товариства уз
статутному
01.07.2014.капіталі Товариства дорівнюватиме розміру його часток у статутному капіталі товариства з обмеженою
III. Підпис відповідальністю, створеного
шляхом
перетворення.
Коефіцієнт
конвертації
акцій дорівнює
1.
Особа,
зазначена нижче,
підтверджує
достовірність
інформації,
що
3. Підпис:
міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно
Особа, зазначена
нижче, Долженко
підтверджує
достовірність
із законодавством.
Директор
О.В.
26.09.2017 інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова комісії з припинення
ПрАТ КУА "Академія Інвестментс" Герченко Т.М.
26.09.2017 р.

Сiльськогосподарське
приватне акцiонерне товариство
«Нива»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
емітента

I . Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Сiльськогосподарське приватне
акцiонерне товариство «Нива»
2. Код за ЄДРПОУ: 03737310
3. Місцезнаходження: 45612, Волинська обл., Луцький р-н, смт. Торчин, вул.Незалежності, 4а
4. Міжміський код та телефон, факс: 0332 791893 0332 791893
5. Електронна поштова адреса: vd@atlanta.lutsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Iнтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації nuva26.wix.com/index
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного товариства
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв СГ ПрАТ «НИВА», що вiдбулися
12.09.2017р., було прийнято рiшення про затвердження змiни до
Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї,
затвердження нової редакцiї Статуту сiльськогосподарського приватного акцiонерного товариства «Нива» у зв’язку iз змiною типу
товариства iз публiчного акцiонерного товариства на приватне
акцiонерне товариство, змiною найменування товариства та змiною
мiсцезнаходження товариства (нове мiсцезнаходження товариства:
45612, Волинська обл., Луцький район, смт. Торчин,
вул. Незалежностi, 2А.)
III. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації,
що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно законодавства Директор Шегедин Володимир Йосипович.
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВФ УКРАЇНА"

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
"ВФ Україна"
2. Код за ЄДРПОУ: 14333937
3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, Лейпцизька, 15
4. Міжміський код, телефон та факс: 0443895800 0443895806
5. Електронна поштова адреса: ntarasova@vodafone.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.mts.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
22.09.2017 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (Протокол засідання Наглядової ради 174 № вiд
22.09.2017 р.) прийнято рішення обрати Зоммера Рона Головою Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних не
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Товариства не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять
рокiв: з 1998 року i по теперiшнiй час є членом Наглядової ради компанiї
"Munich Reinsurance" (Нiмеччина), з 2006 року i по теперiшнiй час є членом Ради директорiв компанiї "Tata Consultancy Services" (Iндiя), з 2009
року i по теперiшнiй час є Головою Ради директорів ПАТ "МТС", з 2009 року i по теперiшнiй час є Головою Ради директорiв компанiї "Sistema Shyam Teleservices Limited" (Iндiя), з 2013 року i по теперiшнiй час є членом
Комiтету зi стратегiї Ради директорів ПАТ "МТС".
Кандидатура висунута Приватною компанією з обмеженою вiдповiдальнiстю Preludium B.V., яка є акцiонером ПрАТ "ВФ Україна", що володiє 773 845 495 простими iменними акцiями ПрАТ "ВФ Україна", що складає 99% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАО "ВФ Україна". Особа не володiє часткою в статутному капiталi емітента та є представником
акціонера Preludium B.V.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та
Положенням про Наглядову раду Товариства.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Генеральний директор Устинова Ольга Володимирівна 22.09.2017р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СОФІЙСЬКА БРАМА», код 32709143

Річна інформація за 2014 рік 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)
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- СТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СОФІЙня, міжміський код та телефон
СЬКА БРАМА», 32709143, вул. Предслаемітента
винська, б. 28, м. Київ, Печерський р-н,
03150, Україна, (044) 2275752
2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступ- 25.09.2017
ній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
http://www.sofiyvskabrama.com.ua/
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СОФІЙСЬКА БРАМА», код 32709143

Річна інформація за 2015 рік 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)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИемітента, код за ЄДРПОУ,
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СОФІЙмісцезнаходження, міжміський СЬКА БРАМА», 32709143, вул. Предслакод та телефон емітента
винська, б. 28, м. Київ, Печерський р-н,
03150, Україна, (044) 2275752
2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступ- 25.09.2017
ній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
http://www.sofiyvskabrama.com.ua/
регулярну річну інформацію
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Акція проста
700000000
175000
130,44
Зміст№184,
інформації:
Дата2017
прийняття
рішення про розміщення цінних паперів наВідомості
суму, що Національної
перевищує 10комісії
відсотків
статутного
22.09.2017.
28 вересня
р.
з цінних
паперівкапіталу:
та фондового
ринку
Назва органу, що прийняв таке рішення: Загальні збори акціонерів. Вид, тип, кількість та сума цінних паперів - акції прості iменнi бездокументарної форми існування у кількості 700 000 000 штук (сімсот мільйонів) штук на суму 175 000,00 тис. грн. (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок). Спосіб розміщення цінних паперів (публічний, приватний): приватне розміщення. Розмір збільшення статутного капіталу ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" шляхом додаткового випуску акцiй - статутний капітал збільшується на суму 175 000,00 тис. грн. (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок). Номінальна вартість акцій - 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок). Запропонована ціна розміщення - ціна розміщення становить 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) за одну акцію, що є вищою за номінальну вартість - 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) та вищою за ринкову вартість - 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок).
Ринкова вартість визначенаПОВІДОМЛЕННЯ
суб'єктом оціночної діяльності "СЕРВІС ЕКСПЕРТ М" (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України ФДМУ №585/16 від
Порядок денний:
про проведення
загальних
зборів рішенням
акціонерівНаглядової ради Товариства (Протокол від 13.09.2017). Рецензент оцінювача щодо
02.08.2016)
станом напозачергових
05.09.2017 року
та затверджена
1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
проведеної оцінки
ринкової вартості
акцій Товариства
- Товариство з обмеженою відповідальністю "С - ТИМАТИКА" (сертифікат суб'єкта оціночної діяльу позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.
«КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА
СІЛЬГОСПТЕХНІКА»
ності № 118/17
від 21.02.2017), в особі оцінювача
Скачко Ігоря Петровича (сертифікат № 1613 від 01.04.2000/40). Інформація щодо збільшення частки
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів.
Публічне акціонерне
товариство
«КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА
у статутному
капіталі акціонерів,
які володіють
10 i більше відсотківСІЛЬакцій та інформація щодо зміни власника великого пакету акцій емітента відсутня.
3. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціоГОСПТЕХНІКА»
(код
за
ЄДРПОУ
03744267),
місцезнаходження:
08132,
Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів
нерів Товариства.
Київська
Києво-Святошинський
район,
місто Вишневе,
Лесіна дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу складає 130,44
емітента,область,
які знаходяться
в обігу, до розміру
статутного
капіталувулиця
емітента
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення та голосування на
Українки,
будинок
62папери,
(далі – що
Товариство)
повідомляє,
про проведення
по- чинним законодавством України та Статутом ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ". Спосіб оп%. Інвестори
в цінні
розміщуються,
отримають
права, визначені
позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.
зачергових
загальних
зборів
акціонерів
Товариства,
які відбудуться
лати цінних паперів
- оплата
за акції
здійснюється
грошовими
коштами в національній валюті - гривні, та/або в іноземній вільноконвертованій валюті
5. Зміна типу Товариства.
13
жовтня
2017ЄВРО)
року за
об офіційним
16 годині курсом
00 хв., валюти
за адресою:
08132,
Київська
(долари
США,
України
- гривні
до іноземних валют, визначеним НБУ, на дату оплати грошових коштів (перераху6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій
область,
Києво коштів)
- Святошинський
Вишневе,
Лесі
вання грошових
в оплату за район,
акції намісто
поточні
банківськівулиця
рахунки
ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ". Мета розміщення цінних паперів - кошти отримані від розредакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від
Українки,
будинок
62, кімната
3 Товариство планує використати на: 30% - модернізація коксохімічного виробництва, з метою збільшення об'ємів виміщення акцій
додаткового
випуску
імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту в у відРеєстрація
акціонерів
та їх представників
участі у позачергових
За- з метою збільшення виробництва об'ємів товарної продукції; 25% - реалізаробництва
коксу;
30% - будівництво
машини для
неперервного
лиття заготівки,
повідності до Законодавства.
гальних
зборах
акціонерів
здійснюватиметься
13
жовтня
2017
року
за
місцем
ція програми розвитку прокатного цеху №2; 15% - проведення капітальних ремонтів залізничних колій та іншого обладнання. Рішення про розміщення
7. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
їх
проведення
15-00
до 15-45
годин.
цінних
паперівз на
суму,
що перевищує
10 відсотків статутного капіталу, прийнято Загальними зборами акціонерів. Приватне розміщення акцій здійАкціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, що
Для реєстрації
та участі
у позачергових
Загальних
зборах акціонерів
снюється
серед учасників
розміщення
- акціонерів
Товариства,
які є такими станом на 22.09.2017, та стороннього інвестора, який є учасником приватстосуються підготовки загальних зборів та порядку денного у робочий час з
необхідно
мати при
собіПрАТ
документи,
посвідчують
особу (паспорт).
Пред- загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" (протокол від 22.09.2017).
ного розміщення
акцій
"ЄВРАЗщо
ДМЗ",
затвердженого
позачерговими
9.00 до 16.00 за адресою: 08132, Київська область, Києво-Святошинський
ставникам
довіреність,
оформлену
згідно
чинного
законодавства,
Інформація–щодо
можливості
конвертації
цінних
паперів
- можливість або
конвертації цінних паперів не передбачається.
район, місто Вишневе, вулиця Лесі Українки, будинок 62, кімната 3.
інший
документ,
що посвідчує
повноваження
представника
та документ,
Інша суттєва
інформація
відповідно
до проспекту
емісії - ПрАТ
"ЄВРАЗщо
ДМЗ" зобов'язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
посвідчує
(паспорт).
для покриття збитків ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ".
в рахунокособу
їх оплати,
щодо кожного з питань, включених до порядку денного https://smida.gov.ua/
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних
site/03744267/.
Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів
із
законодавством.
III. Підпис
зборах акціонерів, складається станом
на 24 годину за три робочих дні до
з документами
– Директор
Добринін
Ілля Володимирович.
Довідки за теле2.
Генеральний
директор
Бергеман
Г.В.
1.
Особа,
зазначена
нижче,
підтверджує
достовірність
інформації,
що
дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, а саме станом
фоном: +380449852540.
22.09.2017 р.
міститься
у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно
на 09.10.2017
року

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Публічне акціонерне товариство «КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК
"РАДАБАНК"
46

2. Код за ЄДРПОУ: 21322127
3. Місцезнаходження: 49054, Днiпро, проспект Олександра Поля, буд.

4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)387652 (0562)387660
5. Електронна поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.radabank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК" на засiданнi, яке вiдбулося
22.09.2017 р. (Протокол засiдання № 108-1), було прийнято рiшення про
призначення на новий термiн повноважень Голову Правлiння, Члена
Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" та Головного бухгалтера, Члена Правлiння, ПАТ "АБ "РАДАБАНК", змiни вiдбулись у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень.
Призначено з 23.09.2017 р. Голову Правлiння, Члена Правлiння, ПАТ
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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО
"ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБIНАТ"

00191000
50026, Днiпропетровська область,
м. Кривий Рiг
4. Міжміський код, телефон та факс (056)407-73-01, (056)440-42-01
5. Електронна поштова адреса
zaitseva-on@ugok.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://www.ugok.info
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій
II. Текст повідомлення
На пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ

"АБ "РАДАБАНК" громадянина України Стоянова Сергiя Борисовича на
новий строк дiї повноважень згiдно Статуту ПАТ "АБ "РАДАБАНК". Розмiр
пакета акцiй емiтента, яким володiє - 0,00%. Частка в статутному капiталi емiтента, якою володiє - 0,00%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння, Член
Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" м. Днiпро, Україна. Згоду на розкриття
паспортних даних не давав.
Призначено з 23.09.2017 р. Головного бухгалтера, Члена Правлiння,
ПАТ "АБ "РАДАБАНК" громадянина України Ахе Андрiя Тайвовича на новий строк дiї повноважень згiдно Статуту ПАТ "АБ "РАДАБАНК".
Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє - 0,00%. Частка в статутному капiталi емiтента, якою володiє - 0,00%. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом
останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер Член Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" м. Днiпро, Україна. Згоду на розкриття паспортних даних не давав.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова Правлiння
Стоянов Сергiй Борисович
25.09.2017 р.
КОМБIНАТ» (далi - ПАТ «ПIВДГЗК» та/або Товариство) станом на 20.09.2017,
отриманого Товариством 25.09.2017 вiд депозитарної установи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦIЙНЕ
БЮРО», яке вiдповiдно до умов договору про надання реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв №Е-24/1р вiд 12.05.2014, уповноважене на отримання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства вiд Центрального
депозитарiю - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦIОНАЛЬ
НИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ», повiдомляємо про змiни на рахунках
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а саме:
- частка власника акцiй - юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДА ЛЬНIСТЮ «МЕТА ЛОТЕХНIКА» (далi ТОВ «МЕТАЛОТЕХНIКА») (код за ЄДРПОУ 32640684, мiсцезнаходження:
Україна, 50011, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, Саксаганський район,
вул. Свiтлогiрська, будинок 74) в статутному капiталi Товариства зменшилася з 25,783428% в загальнiй кiлькостi акцiй (25,786006% в загальнiй
кiлькостi голосуючих акцiй) до 0,000000% в загальнiй кiлькостi акцiй
(0,000000% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй).
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
Федiн Костянтин Анатолiйович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
26.09.2017
М.П.
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№184, 28 вересня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства
«Крюківський вагонобудівний завод»,

які відбулися 15.09.2017
№ Питання порядку денного
Підсумки голосування
п/п
1. Обрання лічильної комісії За підсумками голосування прийнято ріЗборів Товариства.
шення:
1.1. Обрати лічильну комісію у складі
12 осіб: Джага Б.Р., Гаврюк А.І., Білокопитова Т.А., Кліпач М.Л., Перепятенко Н.В.,
Куцанок І.О., Удовицька І.М., Трохименко Л.М., Волошина О.А., Тимофієнко К.С.,
Андрієнко О.М., Попович Е.О.
1.2. Припинити повноваження лічильної
комісії у складі 12 осіб: Джага Б.Р., Гаврюк А.І., Білокопитова Т.А., Кліпач М.Л.,
Перепятенко Н.В., Куцанок І.О., Удовицька І.М., Трохименко Л.М., Волошина О.А.,
Тимофієнко К.С., Андрієнко О.М., Попович Е.О. з моменту закриття цих Зборів.
2. Прийняття рішень з питань За підсумками голосування прийнято
порядку проведення Зборів рішення: 2.1. Доповіді – до 20 хв., виТовариства.
ступи – до 10 хв., перерви – до 20 хв., за
рішенням Голови Зборів Товариства.
2.2. Усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням
прізвища (найменування) акціонера та
його представника, відповіді по питанням – до 5 хвилин.
2.3. Зміна черговості розгляду питань
порядку денного (порядок розгляду) –
за рішенням Голови Зборів Товариства.
3. Про зміну типу та найменуван- За підсумками голосування рішення не
ня Товариства.
прийнято.
4. Про внесення змін до Стату- За підсумками голосування рішення не
ту Товариства.
прийнято.
5. Про внесення змін до внутріш- За підсумками голосування рішення не
ніх документів Товариства.
прийнято.
6. Про дострокове припинення За підсумками голосування рішення не
повноважень членів Нагля- прийнято.
дової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядо- У зв’язку з неприйняттям рішення по пивої ради Товариства.
танню № 6, питання не виносилось на голосування.
8. Затвердження умов цивільно- У зв’язку з неприйняттям рішення по пиправових договорів, трудових танню № 6, питання не виносилось на
договорів (контрактів), які будуть голосування.
укладатися з членами Наглядової ради, визначення уповноваженої особи на їх підписання.
Голова правління - директор
(підпис) 	А.Д. Шабала

Приватне
акціонерне товариство
«СЛ-ГРУП»

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
«СЛ-ГРУП»
2. Код за ЄДРПОУ: 38220430
3. Місцезнаходження: 01133 м. Київ, вул. Кутузова, 18/7В
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 371 41 51, 044 371 41 52
5. Електронна поштова адреса: n.i.besedina@gig-ua.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.sl-group.biz
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
25.09.2017 року Товариством було отримано Рішення №3/2017
акціонера ПРАТ «СЛ-ГРУП» від 25.09.2017р.
Приватною компанією з обмеженою відповідальністю СЛ-Газ Холдинг/SL-Gas Holding B.V. як єдиним акціонером ПРАТ «СЛ-ГРУП» було
прийняте рішення про надання попередньої згоди Генеральному директору Товариства Байдику Олегу Володимировичу на вчинення
Товариством значних правовчинів, а саме в строк до 24 вересня 2018
року укладати від імені Товариства договори поставки, купівлі-продажу
сільськогосподарської продукції, в тому числі пшениці, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРІКОР ХОЛДИНГ»
(код ЄДРПОУ 36279482), при цьому гранична сукупна вартість таких
договорів не повинна перевищувати 34 000 000,00 гривень (тридцять
чотири мільйони гривень 00 копійок).
Вартість активів Товариства станом на 31.12.2016р. становить
28 601,8 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останьої річної фінансової звітності
становить 118,87%.
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
Байдик О.В.
25.09.2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ
НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ»
Повідомлення ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»
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 «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ»
2. Код за ЄДРПОУ 21489100
3. Місцезнаходження 04053 м.Київ Кудрявський узвіз 5-Б
4. Міжміський код, телефон та факс +38(044) 463 70 39 +38(044) 272 18 03
5. Електронна поштова адреса PPo2006@unxp.relc.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.unxp.com.ua/osobliva27092017_2.pdf
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 Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення
1).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів - 27.09.2017 року;
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення про попе-
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реднє надання згоди на вчинення значних правочинів : загальні збори
акціонерів(позачергові) ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»
Відомості щодо правочинів, зокрема їх характеру : розробка проектнокошторисної документації, надання інжинірингових послуг, виконання пусконалагоджувальних робіт, зміна кредиторів за договорами позики та інших
правочинів у відповідності до статуту емітента. Гранична сукупність вартості правочинів - 261 539 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2016р. - 261 539 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості емітента за даними останньої фінансової звітності(у відсотках) -100%.Загальна кількість голосуючих акцій - 64 831 700 шт.(загальна кількість голосуючих
акцій зазначена відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах акціонерів товариства). Кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах- 64 750 799 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 64 750 799 шт.,
та «проти» рішення - 0 шт. Правочини можуть здійснюватися протягом 1
(одного) року з дати прийняття рішення.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова правління 	Левандовський А.С.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БУДМАТЕРIАЛИ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДМАТЕРIАЛИ»
2. Код за ЄДРПОУ: 06959287
3. Місцезнаходження: 21100 м. Вінниця, вул. Данила Нечая, буд. 55
4. Міжміський код, телефон та факс: 0432-68-98-67 68-98-67
5. Електронна поштова адреса: mail@kirpich-vin.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: kirpich-vin.com.ua
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
Засiданням Наглядової ради ПрАТ «Будматеріали» (протокол №3/2017
від 22.09.2017р.) було внесено зміни щодо складу посадових осіб:
1. Припинено повноваження Голови правління Білоносова Олега Юрійовича (паспорт: серія АА номер 997919 виданий 27.07.1999 р. Ленінським РВ
УМВС України у Вінницькій області). Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 16 років і 7 місяців.
2. Переобрано Головою правління Білоносова Олега Юрійовича (паспорт:
серія АА номер 997919 виданий 27.07.1999 р. Ленінським РВ УМВС України
у Вінницькій області). Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на
який обрано особу: 2 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова правління.
Голова правління
Білоносов Олег Юрійович

Приватне акцiонерне товариство
«Управлiння механiзацiї i автотранспорту»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента-Приватне акцiонерне товариство
«Управлiння механiзацiї i автотранспорту»
2. Код за ЄДРПОУ-05415473
3. Місцезнаходження-08130, с.Петропавлiвська Борщагiвка, вул.Велика
Кiльцева,2
4. Міжміський код, телефон та факс-044 274-02-94 044 405-82-00
5. Електронна поштова адреса-bagane@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації7. Вид особливої інформації-Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Припинено у зв`язку iз закiнченням термiну дiї повноважень
Голова правлiння -Черноусько Валерiй Трохимович .
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
Непогошанеї судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Розмiр пакета акцiй емiтента, що належить особi- 1.014251%.
Перебував на посадi Голови правлiння Товариства 3 роки.
Припинено у зв`язку iз закiнченням термiну дiї повноважень
Член правлiння -Тимчик Микола Iванович.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
Непогошанеї судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Розмiр пакета акцiй емiтента, що належить особi- 0%.
Перебував на посадi Члена правлiнняТовариства 3 роки.
Припинено у зв`язку iз закiнченням термiну дiї повноважень
Член правлiння -Бажан Олена Володимирiвна .
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Непогошанеї судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Розмiр пакета акцiй емiтента, що належить особi- 0%.
Перебувала на посадi Члена правлiння Товариства 3 роки.
Згiдно рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 26.09.2017 р. (Протокол
№4 .) обрано на посаду:

Голови правлiння -Черноусько Валерiя Трохимовича.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
Непогошанеї судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк на який призначено особу - 3 (три) роки.
Розмiр пакета акцiй емiтента, що належить особi- 1.014251%.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду:
Голова правлiння АТ «УМIА»
Згiдно рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 26.09.2017 р. (Протокол
№4 .) обрано на посаду:
Член правлiння Товариства - Тимчик Микола Iванович.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
Непогошанеї судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк на який призначено особу - 3 (три) роки.
Розмiр пакета акцiй емiтента, що належить особi- 0%.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду:
Начальник управлiння АТ «БУ №7»
Член правлiння АТ «УМIА»
Згiдно рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 26.09.2017 р. (Протокол
№4 .) обрано на посаду:
Члена правлiння Товариства -Максюк Тетяну Анатолiївну.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Непогошанеї судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк на який призначено особу - 3 (три) роки.
Розмiр пакета акцiй емiтента, що належить особi- 0%.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду:
Директор «Контак - плюс» 2013-2014 р.
Головний бухгалтер АТ «»УМIА» 2014-2017 р.
Головний бухгалтер «БУ №7» 2017р.
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
Черноусько Валерiй Трохимович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
26.09.2017
М.П.
(дата)

Приватне акцiонерне товариство
«Марганецький рудоремонтний завод»

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 «Марганецький рудоремонтний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 05448389
3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець ,
вул. Єдності, будинок 162
4. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, (05665) 2-25-50
5. Електронна поштова адреса: info@mrrz.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://mrrz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття рішення: 24.09.2017 року. Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: загальні збори акціонерів Публічного акцiонерного товариства «Марганецький рудоремонтний
завод». Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 26.09.2017 року.
Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акцiонерне
товариство «Марганецький рудоремонтний завод». Повне найменування
акціонерного товариства після зміни: Приватне акцiонерне товариство
«Марганецький рудоремонтний завод».
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 		
Корогодський I. П. 26.09.2017
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ
І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ»
Повідомлення ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»
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 «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ»
2. Код за ЄДРПОУ 21489100
3. Місцезнаходження 04053 м.Київ Кудрявський узвіз 5-Б
4. Міжміський код, телефон та факс +38(044) 463 70 39 +38(044) 272 18 03
5. Електронна поштова адреса PPo2006@unxp.relc.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.unxp.com.ua/osobliva27092017_1.pdf
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 Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення
1).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного
правочину: 27.09.2017;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв:загальні збори акціонерів (позачергові) ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»; Предмет правочину: надання інжинірингових послуг замовнику-резиденту Китайської Народної Респі-

бліки; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину,
визначена відповідно до законодавства: 130 769,5 тис. грн; Вартість активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 261 539 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності (у відсотках): 50%; Загальна кількість голосуючих акцій зазначена
відповідно до інформації, отриманої від депозитарних установ: 64 831 700 шт.;
Інформацією про кількість голосуючих акцій власників, рахунки яких обслуговуються в депозитарних установах, що припинили свою діяльність, Центральний депозитарій не володіє.Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 64 750 799 шт.; Кількість голосуючих
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:64 750 799 згідно рішення,
що прийнято загальними зборами акціонерів;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 згідно рішення, що
прийнято загальними зборами акціонерів; Додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного правочину, крім передбачених законодавством, статутом акціонерного товариства не передбачено.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова правління
Левандовський А.С.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ
ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 04012425) (далі – Товариство) повідомляє,
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 13 листопада 2017 року о 13:00 годині за місцезнаходженням Товариства: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, зал засідань.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань
порядку проведення позачергових загальних зборів.
3. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства
на приватне акціонерне товариство.
4. Про зміну найменування Товариства.
5. Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства.
6. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
7. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
8. Про затвердження Положення про Правління Товариства.
9. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
10. Про затвердження Положення про інформативну політику.

11. Про затвердження Кодексу корпоративного управління.
З документами, пов’язаними з порядком денним позачергових загальних зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись у
робочі дні з 9:00 до 16:00 годині за адресою: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, кабінет «Охорона праці», а в
день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 9:00 до 12:30 годин. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – заступник Голови правління Фомічов І.В.
Телефон для довідок: (044) 332-42-64. Перелік акціонерів, які мають
право на участь у позачергових загальних зборах, буде складений
станом на 07 листопада 2017 року. Реєстрація учасників відбудеться в
день та за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів з 11:30 до 12:30 годин. Для участі у позачергових загальних зборах
акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу
(паспорт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та
довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Інформація із запропонованим порядком денним та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, розміщена на веб-сайті за адресою
- https://abz.kiev.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕО ВІТА»

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:
1. По першому питанню: Обрати Лічильну комісію в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови комісії – Сторожук Ю.М. Затвердити наступний порядок
та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах:
кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом
Голови Лічильної комісії.
2. По другому питанню: Обрати Головою Загальних зборів АТ – Генерального директора АТ Вальчука Ю.Л, Секретарем Загальних зборів АТ –
Давидовську Є.П. Голова та секретар Загальних зборів підписують протокол
Загальних зборів акціонерів АТ, протокол про підсумки голосування на Загальних зборах, Статут АТ, затверджений рішенням Загальних зборів, інші
документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».
3. По третьому питанню: Затвердити статут АТ в новій редакції згідно
актуального переліку акціонерів АТ та у зв'язку з приведенням його у відповідності до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про
акціонерні товариства», а також провести його державну реєстрацію. Надати Генеральному директору АТ Вальчуку Ю.Л. повноваження (з правом
передоручення) щодо подання статуту АТ (в новій редакції) для державної
реєстрації та здійснення всіх необхідних дій, пов’язаних з виконанням рішень, прийнятих Загальними зборами АТ.
Адреса власного веб-сайту АТ, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.neo-vita.com.ua. Повідомлення про проведення чергових загальних зборів АТ затверджено рішенням Наглядової ради АТ від
18.09.2017 року.
Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА»
Ю.Л. Вальчук

(далі – «АТ»), місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2,
офіс 71, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться
30 жовтня 2017 року о 10:00 годині за адресою: 01021, м. Київ, Кловський
узвіз, буд. 9/2, офіс 71.
Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах, відбудеться у день проведння загальних зборів з 09.30 до 9.50 за місцем проведення зборів, на основі переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, станом на 24.10.2017 р. Для реєстрації необхідно мати
при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загальних
зборів, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням АТ (01021,
м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71), за письмовою заявою акціонера,
кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів – у
місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з
необхідними документами та матеріалами, – Генеральний директор АТ
Вальчук Ю.Л.
Проект порядку денного:
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ.
3. Про затвердження статуту АТ в новій редакції та внесення змін до
відомостей АТ в ЄДРПОУ.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСТАР"

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
"Київстар"
2. Код за ЄДРПОУ: 21673832
3. Місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул.Дегтярівська, буд. 53
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2090070; (044) 2322184
5. Електронна поштова адреса: info@kyivstar.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.kyivstar.ua/about/about/partners/issuers/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 2826 від 03.12.2013 р.: прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість
ІІ. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Ринкова
Вартість активів
вартість емітента за даниДата
майна або ми останньої річ№
прийняття послуг, що є ної фінансової
з/п
рішення предметом
звітності
правочину
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

1 22.09.2017

Співвідношення ринкової
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

3

4

5

70000

17649020

0,39662

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю: 22.09.2017 року;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова
Рада Приватного акціонерного товариства "Київстар" (надалі - "ПрАТ "Київстар"");
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 70000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 17649020 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів,
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 0,39662%;
Істотні умови правочину, а саме: Згідно з чинним законодавством України вимоги щодо розкриття інформації про істотні умови правочину із
заінтересованістю не застосовуються до ПрАТ "Київстар".
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Президент П.А.Чернишов
22 вересня 2017 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СОФІЙСЬКА БРАМА», код 32709143

Річна інформація за 2016 рік 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)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИемітента, код за ЄДРПОУ,
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СОФІЙмісцезнаходження, міжміський СЬКА БРАМА», 32709143, вул. Предслакод та телефон емітента
винська, б. 28, м. Київ, Печерський р-н,
03150, Україна, (044) 2275752
2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступ- 25.09.2017
ній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
http://www.sofiyvskabrama.com.ua/
регулярну річну інформацію

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОМЕТАЛСЕРВIС"

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Днiпрометалсервiс"
2. Код за ЄДРПОУ: 01881051
3. Місцезнаходження: 49033, м.Днiпро, вул. Героїв Сталiнграда,
буд.122
4. Міжміський код, телефон та факс: 056-789-96-01, 056-789-96-02
5. Електронна поштова адреса: dmsinfo@mails.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://01881051.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство "Днiпрометалсервiс" 26.09.2017р.
одержав вiд депозитарної установи ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР" реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 13.09.2017р.. На пiдставi даних реєстра стало вiдомо, що вiдбулися змiни у складi власникiв цiнних паперiв Товариства, а саме: змiнено розмiр пакета акцiй юридичної особи ТЕЛНОР КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (TELNOR COMMERCIAL
LIMITED), iдентификацiйний код 145410, мiсцезнаходження: Кiпр, Ariac
Зoнic, IМПЕРIАЛ КОРТ, буд.60, оф. Примiщення/Офiс 901, Лiмассол,
3090. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн складав 98,999739%, пiсля змiн складає 99,999675%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн складав 98,999739%,
пiсля змiн складає 99,999675%.
3. Підпис
Особа вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правлiння
Сулiма Вiктор Омелянович
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості :

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ",

код за ЄДРПОУ: 32987822; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.
Воскресенська, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056)3739799;
електронна поштова адреса: mt@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: mt.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення
або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.
2. Текст повідомлення:
Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акціонерного
товариства "Менеджмент Технолоджіз" (далі - Товариство) вiд 25.09.2017р.
б/н прийнято рiшення припинити діяльність Товариства шляхом перетворення його у товариство з обмеженою відповідальністю, якому буде передано все майно, права та обов'язки Товариства згідно з передавальним актом. Причини рiшення: зменшення витрат, пов'язаних з дiяльнiстю такої органiзацiйно-правової форми, як приватне акцiонерне товариство. У Товариства одноосібний акціонер, який і приймав рішення про перетворення
(100% голосів у єдиної фізичної особи). У результаті перетворення буде
створено Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Технолоджіз", розмір статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення
про припинення діяльності Товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю буде дорівнювати розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, створеного шляхом
перетворення та буде складати 30000000,00 грн., всі активи та зобов'язання переходять до товариства з обмеженою відповідальністю. Розмір часток
(у відсотках) акціонера Товариства, що перетворюється, у статутному капіталі Товариства дорівнюватиме розміру його часток у статутному капіталі
товариства з обмеженою відповідальністю, створеного шляхом перетворення. Коефіцієнт конвертації акцій дорівнює 1.
3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова комісії з припинення ПрАТ "МТ" Каменська М.А.
26.09.2017р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№184, 28 вересня 2017 р.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС";

код за ЄДРПОУ: 32836032; місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул.
Воскресенська, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056) 373-9780; електронна поштова адреса: kua_ai@academy.in.ua; адреса сторінки
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: kua_academy_inv.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення:
Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонерного товариства Компанiї з управлiння активами "Академiя Iнвестментс"
(далi-Товариство) вiд 25.09.2017р. б/н прийнято рiшення: у зв'язку iз прийняттям рiшення про припинення дiяльностi Товариства шляхом перетворення його у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, створити комiсiю
з припинення Товариства на невизначений термiн у кiлькостi 3 осiб: Голова комiсiї з припинення Герченко Тетяна Миколаївна протягом останнiх 5
рокiв обiймала посади: заступника директора з фiнансiв, головного бухгалтера ТОВ "КУА "УПI КАПIТАЛ", бухгалтера-експерта ТОВ "Юнiверсал
Секьюрiтiз", директора ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс". Герченко Т.М.
акцiями Товариства не володiє. Член комісії з припинення Назаров Андрій
Анатолійович протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: завідувача господарства ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс", завідувача господарства ПрАТ
"Спліт" (з 26.04.2016 ТОВ "Спліт 2016"). Назаров А.А. володіє 30000 шт.
простих іменних акцій Товариства, що складає 100% статутного капіталу
Товариства.Член комісії з припинення Ганжа Вiталiй Анатолiйович протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: начальника адмiнiстративного вiддiлу ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс", начальника адмiнiстративного вiддiлу ПАТ "БГП". Ганжа В.А. акцiями Товариства не володiє.
Всi зазначені вище особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Відсутня згода фізичних осіб на розкриття паспортних даних.
3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова комісії з припинення ПрАТ КУА "Академія Інвестментс" Герченко Т.М. 26.09.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості :

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ",

код за ЄДРПОУ: 32987822; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.
Воскресенська, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056)3739799;
електронна поштова адреса: mt@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: mt.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про
зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення:
Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акціонерного товариства "Менеджмент Технолоджіз" (далі - Товариство) вiд
25.09.2017р. б/н прийнято рiшення: у зв'язку iз прийняттям рiшення про
припинення дiяльностi Товариства шляхом перетворення його у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, створити комiсiю з припинення Товариства на невизначений термiн у кiлькостi 3 осiб: Голова комiсiї з припинення Каменська Марина Андрiївна протягом останнiх 5 рокiв обiймала
посади: директора ЗАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз" (перейменовано на ПрАТ,
реорганiзовано на ТОВ "Юнiверсал Секьюрiтiз"), в.о. Президента, радника Президента Асоцiацiї "УФТ", директора ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз". Каменська М.А. акцiями Товариства не володiє. Член комісії з припинення Сесь Раїса Андріївна протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади:
менеджера з адміністративної діяльності Асоцiацiї "УФТ", фахівця з організаційної діяльності адміністративного відділу ПАТ "БГП", фахівця, помічника начальника юридичного відділу ПАТ "ФБ "Перспектива". Сесь Р.А.
володіє 3000000000 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає
100% статутного капіталу Товариства. Член комісії з припинення Таранова Оксана Юріївна протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду провiдного
фахiвця ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест". Таранова О.Ю. акцiями Товариства не володiє.
Всi зазначені вище особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Відсутня згода фізичних осіб на розкриття паспортних даних.
3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова комісії з припинення ПрАТ "МТ" Каменська М.А. 26.09.2017р.
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Київська тисяч
область,
ДЕННИЙ акцій, що проголосували
983 (два мільярда
двісті тридцять
чотири мільйони
шістнадцять
дев'ятсот вісімдесят три) штуки. ПОРЯДОК
Кількість голосуючих
Києво-Святошинський
район,1 с.
Святопетрівське,
вул.сто
Зоряна,
20) повідоПозачергових
загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія
"проти" прийняття рішення:
107
689 (один мільйон
сім тисяч
шістсот вісімдесят
дев'ять) штук.
мляє про проведення позачергових Загальних зборів 19.10.2017р. о
«Ліберті»:
із законодавством.
III.Київ,
Підпис
17 годині 00 хв. за адресою: м.
вул. Трублаїні, 1-б, 2 поверх,
1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товари2. Генеральний директор Бергеман Г.В.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
зал1.№1.
ства.
22.09.2017
міститься
у
повідомленні,
та
визнає,
що
вона
несе
відповідальність
згідно
Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде проводитись
2. Обрання р.
Голови та секретаря позачергових Загальних зборів Товарив день проведення зборів з 16 годин 30 хв. до 16 годин 50 хв. 19.10.2017р.
ства.
за місцем проведення загальних зборів.
3. Внесення змін до статутуТовариства, шляхом викладенняйого у новій
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує
редакції.
особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів ПриАкціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань
ватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ліберті», і є дійсним
порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, під час підготовна дату проведення зборів, а їх представникам – доручення, оформлені
ки до загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: Кизгідно з вимогами чинного законодавства України з посиланням на вище
ївська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Зовказаний документ акціонера.
ряна, 20, з 9.00 до 18.00 (щоденно, крім вихідних),а в день проведення
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних
загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул. М. Трузборах акціонерів буде складений станом на24 годину16.10.2017 р.
блаїні, 1-б, 2 поверх., зал №1. Відповідальна особа: Ковпатюк Л.О. Контакт
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
ний: тел. (044) 494-3111.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД", код за ЄДРПОУ 05393056, місцезнаходження: Україна, 49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3 (надалі - Товариство) повідомляє, що позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які
відбулись 22.09.2017 р., прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з 574 993 610,00
грн. (п'ятсот сімдесят чотири мільйони дев'ятсот дев'яносто три тисячі шістсот десять гривень 00 копійок) до 749 993 610,00 грн. (сімсот сорок
дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто три тисячі шістсот десять гривень
00 копійок) шляхом розміщення 700 000 000 (сімсот мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (двадцять п'ять
копійок) за одну акцію на загальну суму 175 000 000,00 грн. (сто сімдесят
п'ять мільйонів гривень 00 копійок).
Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом приватного розміщення акцій.
Ринкова вартість акцій становить 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) за
одну акцію.
Ціна розміщення акцій 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) за одну акцію, що є вищою за номінальну вартість - 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) та вищою за ринкову вартість - 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок).
Акціонер - власник простих іменних акцій Товариства має переважне
право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у
загальній кількості простих акцій Товариства станом на 22.09.2017 р.
Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, акціонери
Товариства в строк з 06.11.2017 по 24.11.2017 включно, повинні подати на
ім'я Генерального директора Товариства (виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства) письмову заяву, яка складена українською мовою, про придбання акцій у кількості, що не перевищує кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право за ціною розміщення 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок), засвідчена підписом керівника
або уповноваженої особи заявника - юридичної особи, скріпленим печаткою заявника - юридичної особи, в якій зазначається повне найменування,
код ЄДРПОУ, місцезнаходження, банківські та інші реквізити юридичних
осіб, контактний телефон, кількість акцій що ним придбаваються, дату
складення заяви.
Заявник - фізична особа вказує в заяві прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, паспортні дані, банківські реквізити, контактний телефон, місце проживання, кількість акцій, що ним придбаваються, дату складення заяви.
У разі подання заяви уповноваженою особою акціонера, до заяви додається обов'язково оригінал або нотаріально засвідчена копія довіреності,
що підтверджує повноваження такого представника.
Заяви на придбання акцій подаються особисто заявником, уповноваженою ним особою за дорученням або надсилаються поштою на адресу:
49000, м. Дніпро, вул. Ударників, 31, відділ документаційного забезпечення.
Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, повинні в строк з 06.11.2017 по 24.11.2017 включно, сплатити грошовими коштами повну вартість акцій за ціною розміщення, на придбання яких вони подали заяву.
Оплата за акції здійснюється грошовими коштами в національній валюті - гривні, та/або в іноземній вільноконвертованій валюті (долари США,
ЄВРО) за офіційним курсом валюти України - гривні до іноземних валют,
визначеним НБУ, на дату оплати грошових коштів (перерахування грошових коштів) в оплату за акції.
Грошові кошти в національній валюті - гривні, та/або в іноземній вільноконвертованій валюті (долари США, ЄВРО) перераховуються на наступні
рахунки Товариства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ»

(скорочене найменування ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ», код за
ЄДРПОУ 39134704), яке діє від свого імені та в інтересах і за рахунок активів ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АПТ ІНВЕСТ» (скорочене найменування ЗНВПІФ
«АПТ ІНВЕСТ», код за ЄДРІСІ 23300490), далі – Товариство, відповідно до
ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про свій
намір придбати акції з наступними параметрами:
- акції прості іменні;
- емітент АТ «Носівське ХПП» (код за ЄДРПОУ 00957838);

1. Реквізити для оплати в гривні (код валюти 980):
ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ", ЕДРПОУ 05393056,
п/р 26007200627091 в ПАТ "СІТІБАНК",
МФО 300584, м. Київ
2. Реквізити для оплати в доларах США (код валюти 840):
Beneficiary: PJSC "EVRAZ DMP"
ACCOUNT: 26001200627105
Bank of Beneficiary:
Kyiv branch of CITIBANK PJSC
Bank Address: 16-G DILOVA STREET, KIEV 03150, UKRAINE
Phone: (044) 490 10 10, Fax: (044) 490 10 13
Code bank 300584,
Code in Single State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine
21685485,
SWIFT code: CITIUAUK
Correspondent Bank:
CITIBANK N.A.
Correspondent Bank Address: NEW YORK,NY, USA.
Corr. Account No 36144321
SWIFT: CITIUS33.
3. Реквізити для оплати в євро (код валюти 978):
Beneficiary: PJSC "EVRAZ DMP"
ACCOUNT: 26004200627113
Bank of Beneficiary:
Kyiv branch of PJSC "Citibank"
Bank Address: 16-G Dilova St., Kyiv 03150, Ukraine
Phone: (044)490 10 10, Fax: (044) 490 10 13
Code bank 300584,
Code in Single State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine
21685485,
SWIFT code: CITIUAUK
Correspondent Bank:
СITIBANK N.A.,
UK, LONDON
Corr.Account No 8551790
SWIFT: CITIGB2L
Оцінка іноземної валюти, що вноситься в оплату за акції, здійснюється
за офіційним курсом валюти України - гривні до іноземних валют, визначеним НБУ, на дату оплати грошових коштів (перерахування грошових коштів) в оплату за акції.
Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше останнього робочого (операційного) дня, що передує дню початку укладення
договорів із першими власниками.
У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву на
придбання акцій, однак не перерахував кошти в сумі, що дорівнює вартості акцій, що придбаваються, на відповідний рахунок, вважається, що акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання
акцій.
У випадку, коли акціонер оплатив акції з порушенням умов оплати,
встановленими умовами розміщення, письмове зобов'язання про продаж
акцій йому не видається, а сплачені кошти повертаються протягом 30 календарних днів з дня закінчення строку укладання договорів з першими
власниками в процесі приватного розміщення.
Акціонеру, який реалізував своє переважне право на придбання акцій,
Генеральний директор Товариства (виконуючий обов'язки Генерального
директора Товариства) видає письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних
коштів Товариством, але не пізніше останнього робочого (операційного)
дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками
у процесі приватного розміщення акцій. Письмове зобов'язання Товариства про продаж відповідної кількості акцій може бути видано акціонеру за
місцезнаходженням Товариства або надіслано поштою (за проханням акціонера) в межах вищезазначеного строку.
Генеральний директор ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"
Г.В. Бергеман
- міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA4000135495;
- номінальна вартість 0,25 гривень (нуль гривень 25 копійок) кожна;
- статутний капітал емітента поділено на 7 550 012 (сім мільйонів п’ятсот
п’ятдесят тисяч дванадцять) простих іменних акцій.
Товариство має намір придбати 7 550 012 (сім мільйонів п’ятсот п’ятдесят
тисяч дванадцять) штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу АТ «Носівське ХПП».
Додатково повідомляє, що на дату цього повідомлення Товариство та її
афілійовані особи не володіють акціями АТ «Носівське ХПП».
Телефон для довідок 044 223 51 95
Директор
ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» ________________ А.Ю. Чубенко
					
м.п.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

5. Електронна поштова адреса: Natalia.Polevikova@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korporaI. Загальні відомості
tivnye-dokumenty/
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди
ТВО "ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
на вчинення
значнихпро
правочинів.
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повідомлення
виникнення особливої інформації емітента
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
II.
повідомлення
1. Загальні відомості:
1. Текст
Загальні
відомості :
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, 3
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-81-84 (056) 794-81-84
НІЯ Дата
З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ
"АКАДЕМІЯ
ІНВЕС"МЕНЕДЖМЕНТ
ТЕХНОЛОДЖІЗ"
прийняття Вид цінних паперів, що
Кількість цінних паперів, що
Сума цінних паперів, що
Частка від ,статутного
N з/п
код за ЄДРПОУ:
32987822; місцезнаходження:
49000, м.
вул.
ТМЕНТС";
рішення
розміщуються
розміщуються (шт.)
розміщуються
(тис. грн)
капіталу
(у Дніпро,
відсотках)
Воскресенська, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056)3739799;
32836032; місцезнаходження:
49000, м. Днiпро,4вул.
1 код за ЄДРПОУ:
2
3
5
6
електронна поштова адреса: mt@academy.in.ua; адреса сторінки в мереВоскресенська,
буд. 30, міжміський
код, телефон та факс: (056)
373-971
22.09.2017
Акція проста
700000000
175000
130,44
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін80; електронна поштова адреса: kua_ai@academy.in.ua; адреса сторінки
Зміст інформації: Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів наформації:
суму, що перевищує
10 відсотків
статутного інформації:
капіталу: 22.09.2017.
mt.proemitent.info;
вид особливої
відомості про
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розНазва органу, що прийняв таке рішення: Загальні збори акціонерів. Вид, тип, кількість
та сумапосадових
цінних паперів
акції прості iменнi бездокументарної форзміну складу
осіб- емітента.
криття інформації: kua_academy_inv.proemitent.info; вид особливої інформи існування у кількості 700 000 000 штук (сімсот мільйонів) штук на суму 175 000,00 тис. грн. (сто сімдесят
п'ять
мільйонів гривень 00 копійок). Спо2. Текст
повідомлення:
мації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
сіб розміщення цінних паперів (публічний, приватний): приватне розміщення. Розмір
збільшення
капіталу ПрАТ
"ЄВРАЗ Приватного
ДМЗ" шляхом
додатВiдповiдно
до статутного
рiшення одноосiбного
акцiонера
акціонер2. Текст повідомлення:
кового випуску акцiй - статутний капітал збільшується на суму 175 000,00 тис.ного
грн. товариства
(сто сімдесят"Менеджмент
п'ять мільйонів
гривень 00 копійок).
Технолоджіз"
(далі - Номінальна
Товариство) варвiд
Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акцiонертість акцій - 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок). Запропонована ціна розміщення25.09.2017р.
- ціна розміщення
становить
10,00 грн.
(десять
00 копійок)
за про
одб/н прийнято
рiшення:
у зв'язку
iз гривень
прийняттям
рiшення
ного товариства Компанiї з управлiння активами "Академiя Iнвестментс"
ну акцію, що є вищою за номінальну вартість - 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок)
та вищою
за ринкову
вартість
- 0,25 перетворення
грн. (двадцятьйого
п'ять
копійок).
припинення
дiяльностi
Товариства
шляхом
у товарис(далi-Товариство) вiд 25.09.2017р. б/н прийнято рiшення: у зв'язку iз прийРинкова вартість визначена суб'єктом оціночної діяльності "СЕРВІС ЕКСПЕРТтво
М" з(сертифікат
оціночної діяльності
України зФДМУ
№585/16
від
обмеженоюсуб'єкта
вiдповiдальнiстю,
створити комiсiю
припинення
Тованяттям рiшення про припинення дiяльностi Товариства шляхом перетво02.08.2016) станом на 05.09.2017 року та затверджена рішенням Наглядовоїриства
ради Товариства
(Протокол
віду13.09.2017).
Рецензент
щодо
на невизначений
термiн
кiлькостi 3 осiб:
Головаоцінювача
комiсiї з припирення його у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, створити комiсiю
проведеної оцінки ринкової вартості акцій Товариства - Товариство з обмеженою
відповідальністю
"С - ТИМАТИКА"
суб'єкта5оціночної
діяльрокiв обiймала
нення
Каменська Марина
Андрiївна (сертифікат
протягом останнiх
з припинення Товариства на невизначений термiн у кiлькостi 3 осiб: Голочастки
ності № 118/17 від 21.02.2017), в особі оцінювача Скачко Ігоря Петровича (сертифікат
№ 1613 відЗАТ
01.04.2000/40).
Інформація(перейменовано
щодо збільшення
посади:
директора
"Юнiверсал
Секьюрiтiз"
на
ПрАТ,
ва комiсiї з припинення Герченко Тетяна Миколаївна протягом останнiх 5
у статутному капіталі акціонерів, які володіють 10 i більше відсотків акцій та інформація
щодона
зміни
великого
пакету в.о.
акційПрезидента,
емітента відсутня.
реорганiзовано
ТОВвласника
"Юнiверсал
Секьюрiтiз"),
раднирокiв обiймала посади: заступника директора з фiнансiв, головного бухСпіввідношення
(у "УПI
відсотках)
загальної
номінальної вартості
цінних паперів, на
вони розміщуються,
загальної
номінальної
вартості цінних
паперів
ка яку
Президента
Асоцiацiї "УФТ",
директора
ПрАТ "Менеджмент
Технолодгалтера
ТОВ "КУА
КАПIТАЛ",
бухгалтера-експерта
ТОВ "Юнiверсал
емітента, якідиректора
знаходяться
в обігу,
розміру статутного
капіталу
емітента
прийняття
рішення
про збільшення
статутного
капіталу
жiз".
Каменська
М.А. акцiями
Товариства
не володiє.
Член складає
комісії з 130,44
припиСекьюрiтiз",
ПрАТ
КУАдо
"Академiя
Iнвестментс".
Герченко
Т.М. на дату
%. Інвестори
в цінні не
папери,
щоЧлен
розміщуються,
отримаютьНазаров
права, визначені
України протягом
та Статутом
ПрАТ 5
"ЄВРАЗ
ДМЗ". Спосіб
опненнязаконодавством
Сесь Раїса Андріївна
останнiх
рокiв обiймала
посади:
акцiями
Товариства
володiє.
комісії з припинення
Андрій чинним
лати цінних паперів
- оплата
за5акції
грошовими
коштами
- гривні, та/або
в іноземній
вільноконвертованій
менеджеравалюті
з адміністративної
діяльності
Асоцiацiї
"УФТ", фахівця звалюті
оргаАнатолійович
протягом
останнiх
рокiвздійснюється
обiймав посади:
завідувача
госпо- в національній
(долари ПрАТ
США,КУА
ЄВРО)
за офіційним
курсомзавідувача
валюти України
- гривні ПрАТ
до іноземних
валют, діяльності
визначеним
НБУ, на дату оплати
грошових
коштів
(перерахунізаційної
адміністративного
відділу
ПАТ "БГП",
фахівця,
подарства
"Академiя
Iнвестментс",
господарства
вання грошових
коштів)
в оплату
за акціїНазаров
на поточні
банківські
ПрАТ "ЄВРАЗ
Мета розміщення
кошти отриманіСесь
від роз"Спліт"
(з 26.04.2016
ТОВ
"Спліт 2016").
А.А.
володіє рахунки
30000 шт.
мічника ДМЗ".
начальника
юридичного цінних
відділупаперів
ПАТ "ФБ- "Перспектива".
Р.А.
міщенняіменних
акцій додаткового
випускущо
Товариство
плануєстатутного
використати
на: 30% - модернізація
коксохімічного
виробництва,
метою
збільшеннящо
об'ємів
випростих
акцій Товариства,
складає 100%
капіталу
володіє 3000000000
шт. простих
іменних закцій
Товариства,
складає
робництва коксу; комісії
30% - будівництво
машини
лиття заготівки,
виробництва
об'ємівЧлен
товарної
продукції;
25% - реалізаТовариства.Член
з припинення
Ганжа неперервного
Вiталiй Анатолiйович
протя- з метою
100% збільшення
статутного капіталу
Товариства.
комісії
з припинення
Тараноція програми
прокатного
цеху
№2; 15% адмiнiстративного
- проведення капітальних
залізничних
колій та іншого
обладнання.
Рішення
про розміщення
гом
останнiх 5розвитку
рокiв обiймав
посади:
начальника
вiддi- ремонтів
ва Оксана
Юріївна протягом
останнiх
5 рокiв обiймала
посаду
провiдного
акцій
здійцінних
на суму,Iнвестментс",
що перевищує
10 відсотків
статутного капіталу,
Загальними
акціонерів.
лу
ПрАТпаперів
КУА "Академiя
начальника
адмiнiстративного
вiддi- прийнято
фахiвця
ПрАТ "ЮК зборами
"Правозахист
Iнвест".Приватне
Тарановарозміщення
О.Ю. акцiями
Товарисснюється
серед
учасників
розміщення
- акціонерів
Товариства, які є такими станом
22.09.2017, та стороннього інвестора, який є учасником приватлу
ПАТ "БГП".
Ганжа
В.А. акцiями
Товариства
не володiє.
тва нена
володiє.
ного
акційособи
ПрАТ "ЄВРАЗ
ДМЗ",судимостi
затвердженого
позачерговими
зборами вище
акціонерів
"ЄВРАЗ ДМЗ"
(протокол
від 22.09.2017).
Всiрозміщення
зазначені вище
непогашеної
за корисливi
та поса- загальними
Всi зазначені
особиПрАТ
непогашеної
судимостi
за корисливi
та посаІнформація
можливості
конвертації
ціннихосіб
паперів
- можливість
конвертації
паперів
не передбачається.
довi
злочинищодо
не мають.
Відсутня
згода фізичних
на розкриття
паспордовiцінних
злочини
не мають.
Відсутня згода фізичних осіб на розкриття паспорІнша
суттєва
інформація
відповідно
до
проспекту
емісії
ПрАТ
"ЄВРАЗ
ДМЗ"
зобов'язується
не
використовувати
внески,
отримані
при
розміщенні
акцій
тних даних.
тних даних.
в рахунок їх оплати, для покриття
ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ".
3.збитків
Підпис:
3. Підпис:

ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

Особа, зазначена нижче, підтверджує
III. Підписдостовірність інформації, що
міститься
у
повідомленні,
та
визнає,
що вонадостовірність
несе відповідальність
згід1. Особа, зазначена нижче, підтверджує
інформації,
що
но із законодавством. Голова комісії з припинення ПрАТ КУА "Академіститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
мія Інвестментс" Герченко Т.М. 26.09.2017р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
із законодавством.
міститься
у повідомленні,
та визнає,
що Г.В.
вона несе відповідальність згід2. Генеральний
директор
Бергеман
но з законодавством. Голова комісії з припинення ПрАТ "МТ"
Каменс22.09.2017
р.
ька М.А. 26.09.2017р.

"АБ "РАДАБАНК" громадянина України Стоянова Сергiя Борисовича на
Повідомлення
5. Електронна
поштова адреса:
Повідомлення
про виникнення
особливої
інформації
емітента
про виникнення
особливої
інформації
емітента
новий
строк дiї повноважень
згiдноNatalia.Polevikova@evraz.com
Статуту ПАТ "АБ "РАДАБАНК". Розмiр
6. Адреса
сторінки вяким
мережі
Інтернет,
яка додатково
використовується
ПРАТ
"ЄВРАЗ
ДМЗ"
I. Загальні
відомості
пакета
акцiй емiтента,
володiє
- 0,00%.
Частка в статутному
капiтаемітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korporaлi
емiтента,
якою
володiє
0,00%.
Посадова
особа
непогашеної
судимосI. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
tivnye-dokumenty/
тi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди на
Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки. Iншi посаТВО "ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
вчинення значних правочинів.
ди, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння, Член
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
II. Текст повідомлення
Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" м. Днiпро, Україна. Згоду на розкриття
3.
49064 м. Дніпро вул. Маяковського, 3
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
2. Місцезнаходження:
Код за ЄДРПОУ: 21322127
паспортних
даних
не
давав.
значних правочинів
4.
код, телефон
таДнiпро,
факс: (056)
794-81-84
(056) 794-81-84
3. Міжміський
Місцезнаходження:
49054,
проспект
Олександра
Поля, буд.
Призначено з 23.09.2017 р. Головного бухгалтера, Члена Правлiння,
46
Ринкова вартість майна або
Вартість активів емітента
за
Співвідношення
ринкової
вартості
майна
абоТайвовича
послуг, щонає ноПАТ "АБ "РАДАБАНК" громадянина
України
Ахе
Андрiя
N 4.Дата
прийняття
Міжміський
код, телефон
факс:
(0562)387652 (0562)387660
послуг,тащо
є предметом
даними останньої річної
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними
вий строк дiї повноважень згiдно Статуту ПАТ "АБ "РАДАБАНК".
з/п5. Електронна
рішення поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua
правочину (тис. грн)
фінансової звітності (тис. грн)
останньої річної фінансової звітності (у відсотках
Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє - 0,00%. Частка в статутнояка додатково використовується
1 6. Адреса
2 сторінки в мережі Інтернет,
3
4
5 Посадова особа непогашеної
му
капiталi
емiтента,
якою володiє - 0,00%.
емітентом для розкриття інформації: www.radabank.com.ua
1
22.09.2017
6559295
4971055 судимостi за корисливi та посадовi злочини
131,94976
не має. Посадову особу приз7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
Змістемітента.
інформації: Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ
ДМЗ"
22.09.2017
прийнято 3
рішення
пропосади,
наданняякiзгоди
на вчинення
начено
зi строком
повноважень
роки. Iншi
обiймав
протягом
осіб
значного правочину, щодо якого є заінтересованість (Протокол позачергових
Загальних
акціонерівбухгалтер
від 22.09.2017).
Предметом
є
останнiх
п'ятизборів
рокiв: Головний
Член Правлiння
ПАТправочину
"АБ "РАДАнадання безповоротної фінансової
допомоги. Ринкова вартість майна або послуг,
предметом
правочину,
250паспортних
000 000 доларів
що
БАНК"що
м. єДнiпро,
Україна.
Згоду наскладає
розкриття
даних США,
не давав.
II. Текст повідомлення
еквівалентно
6 559
295ПАТ
тис. "АБ
грн. "РАДАБАНК"
Вартість активів
даними
останньої річної фінансової звітності: 4 971
тис. грн. Співвідношення ринкової
III.055
Підпис
Наглядовою
Радою
на емітента
засiданнi,заяке
вiдбулося
вартості майна
або послуг,
що є предметом
правочину,
до вартості
емітента
за зазначена
даними останньої
річної фінансової
звітностіінформації,
(у відсотках):
1. Особа,
нижче, підтверджує
достовірність
що
22.09.2017
р. (Протокол
засiдання
№ 108-1), було
прийнято
рiшення активів
про
131,94976%. на
Загальна
голосуючих акцій:
262 310 916
(два мільярда
шістдесят два
мільйона
десять
тисяч дев’ятсот
міститьсядвісті
у повідомленні,
та визнає,
що триста
вона несе
відповідальність
згідпризначення
новий кількість
термiн повноважень
Голову2 Правлiння,
Члена
шістнадцять) штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участіно
у із
загальних
зборах: 2 235 174 369 (два мільярда двісті тридцять п'ять
законодавством.
Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" та Головного бухгалтера, Члена Правлiнмільйонів сто сімдесят чотири тисячі триста шістдесят дев'ять) штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:
2 234 016
Голова Правлiння
ня, ПАТ "АБ "РАДАБАНК", змiни вiдбулись у зв'язку iз закiнченням термi983 (два мільярда двісті тридцять чотири мільйони шістнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят три) штуки. Кількість голосуючих акцій, що проголосували
Стоянов Сергiй Борисович
ну повноважень.
"проти" прийняття рішення: 1 107 689 (один мільйон сто сім тисяч шістсот вісімдесят дев'ять) штук.
Призначено з 23.09.2017 р. Голову Правлiння, Члена Правлiння, ПАТ
25.09.2017 р.
із законодавством.
III. Підпис
2. Генеральний директор Бергеман Г.В.
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
22.09.2017 р.
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК
"РАДАБАНК"

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості :

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
"АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС";

код за ЄДРПОУ: 32836032; місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул.
Воскресенська, буд. 30, міжміський код, телефон та факс (056) 373-97-80;
електронна поштова адреса: kua_ai@academy.in.ua; адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: kua_academy_inv.proemitent.info; вид особливої інформації:
відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.
2. Текст повідомлення :
Вiдповiдно до рiшення одноосiбного акцiонера Приватного акціонерного товариства Компанії з управління активами "Академія Інвестментс"
(далі - Товариство) вiд 25.09.2017р. б/н прийнято рiшення припинити діяльність Товариства шляхом перетворення його у товариство з обмеженою відповідальністю, якому буде передано все майно, права та обов'язки Товариства згідно з передавальним актом. Причини рiшення: зменшення витрат, пов'язаних з дiяльнiстю такої органiзацiйно-правової форми, як
приватне акцiонерне товариство. У Товариства одноосібний акціонер,
який і приймав рішення про перетворення (100% голосів у єдиної фізичної особи). У результаті перетворення буде створено Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами "Академія Інвестментс", розмір статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення про припинення діяльності Товариства шляхом його перетворення у
товариство з обмеженою відповідальністю буде дорівнювати розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, створеного
шляхом перетворення та буде складати 15000000,00 грн., всі активи та
зобов'язання переходять до товариства з обмеженою відповідальністю.
Розмір часток (у відсотках) акціонера Товариства, що перетворюється, у
статутному капіталі Товариства дорівнюватиме розміру його часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, створеного
шляхом перетворення. Коефіцієнт конвертації акцій дорівнює 1.
3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова комісії з припинення
ПрАТ КУА "Академія Інвестментс" Герченко Т.М.
26.09.2017 р.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВФ УКРАЇНА"

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
"ВФ Україна"
2. Код за ЄДРПОУ: 14333937
3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, Лейпцизька, 15
4. Міжміський код, телефон та факс: 0443895800 0443895806
5. Електронна поштова адреса: ntarasova@vodafone.ua
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується
ПУБЛІЧНЕ
емітентом для розкриття інформації: http://www.mts.ua
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
7. Вид особливої інформації: Зміна
складу посадових осіб емітента.
ІІ. «БАНК
Текст повідомлення
СІЧ»
22.09.2017
року Наглядовою
радою Приватного
акціонерного
Повідомлення
про проведення
загальних
зборів товариства "ВФ Україна" (Протокол
засідання37716841)
Наглядової ради 174 № вiд
(код за ЄДРПОУ:
22.09.2017 р.) прийнято
рішення
обратиПАТ
Зоммера
До уваги
акціонерів
«БАНКРона
СІЧ»Головою Наглядової ради строком
на 3АКЦІОНЕРНЕ
(три) роки. Згоди
на розкриття«БАНК
паспортних
ПУБЛІЧНЕ
ТОВАРИСТВО
СІЧ» даних не
надано. Непогашеної
судимості
за корисливі
та посадові злочини посадо(ЕДРПОУ
37716841,
місцезнаходження:
ва особа Товариства
не має.
попереднiхбуд.63)
посад за останнi п'ять
м. Київ,
вул. Перелiк
Володимирська,
рокiв:
з 1998 року
i по
теперiшнiй
час єденного
членомпозачергових
Наглядової ради
компанiї
повідомляє,
про
зміни
до порядку
Загальних
"Munich
Reinsurance"
2006
року i по теперiшнiй
члезборів акціонерів
ПАТ(Нiмеччина),
«БАНК СІЧ»,з які
відбудуться
09 жовтня час
2017є року
ном
директорiв
компанiї "Tata
Services"
(Iндiя), змісто
2009
о 15 Ради
год. 00
хв. за київським
часомConsultancy
за адресою:
01033, Україна,
року
по теперiшнiй
час є Головою
Ради директорів
"МТС",
з 2009для
роКиїв,i вулиця
Володимирська,
будинок
63, другийПАТ
поверх,
кімната
ку
i по теперiшнiй
є Головою Ради
директорiв позачергових
компанiї "Sistema
Shyпереговорів
№25.час
(повідомлення
про проведення
Загальних
am
Teleservices
Limited"
(Iндiя),СІЧ»
з 2013
року i по теперiшнiй
час єНКЦПФР
членом
зборів
акціонерів
ПАТ «БАНК
опубліковано
у Відомостях
Комiтету зi стратегiї Ради директорів ПАТ "МТС".
№169 від 07.09.2017р.).
Кандидатура висунута Приватною компанією з обмеженою вiдповiВідповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» за
дальнiстю Preludium B.V., яка є акцiонером ПрАТ "ВФ Україна", що волопропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих акцій Подiє 773 845 495 простими iменними акцiями ПрАТ "ВФ Україна", що скларядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ»
дає 99% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАО "ВФ Україна". Осодоповнено наступними питаннями:
ба не володiє часткою в статутному капiталi емітента та є представником
5. Про затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду
акціонера Preludium B.V.
ПАТПовноваження
«БАНК СІЧ». та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та
6. Про затвердження
редакції Положення про Правління
Положенням
про Наглядовунової
раду Товариства.
ПАТ «БАНК СІЧ».
ІІІ. Підпис
Акціонери
та їх уповноважені
представники
в порядку інформації,
та терміни, що
ви1.
Особа, зазначена
нижче, підтверджує
достовірність
значені чинним
законодавством
та Статутом
ознайомитися
міститься
у повідомленні,
та визнає,
що вонаБанку
несе можуть
відповідальність
згідз документами,
пов’язаними з порядком денним та проектами рішень з
но
із законодавством.
цихГенеральний
питань, з понеділка
по п’ятницю,
09.00 год.
до 16.00 год. (обідня
передиректор
Устиноваз Ольга
Володимирівна
22.09.2017р.
рва з 13.00 год. до 14.00 год.) у приміщенні ПАТ «БАНК СІЧ» за адресою:
01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63, кімната №25. Посадова особа ПАТ «БАНК СІЧ», відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документам – В.о. Голови Правління ПАТ «БАНК СІЧ» Сук О.Б.
Довідки за телефоном (044) 207-14-70, (044) 207-14-75.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПАТ «БАНК СІЧ» за
адресою http://www.sichbank.com.ua/
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
В.о. Голови Правління ПАТ «БАНК СІЧ» 	О.Б.Сук

новини
Украина получила $1,32 млрд от
размещения еврооблигаций – Минфин

Средства от размещения суверенных еврооблигаций
на $3 млрд со сроком обращения до 2032 года, в сумме
$1,32 млрд, во вторник зачислены на счет Государственного казначейства Украины, сообщается на веб-сайте
Министерства финансов.
По данным ведомства, одновременно завершена
сделка по выкупу еврооблигаций со сроком обращения
до 2019 и 2020 гг. на общую сумму $1,68 млрд.
«Указанная транзакция была проведена, чтобы уменьшить пиковую нагрузку на государственный бюджет при
погашении госдолга в 2019-2020 годах. Поступления от
нового выпуска, зачисленные на счет Госказначейства,
будут направлены на финансирование общего фонда
госбюджета», - указано в сообщении.
Как сообщалось, Украина 18 сентября закрыла книгу
заявок инвесторов на покупку 15-летних еврооблигаций
на $3 млрд под 7,375% годовых, из которых $1,68 млрд –
для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с

погашением в 2019-м и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году.
Спрос на новые еврооблигации составил около
$9,5 млрд.

Рынок акций Украины завершил торги во
вторник ростом
Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник
ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на
1,74% - до 1140,44 пункта, индекс ПФТС – на 0,06%, до
292,03 пункта.
Объем торгов на УБ составил 11,3 млн грн, в том числе акциями – 10,2 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил почти 27 млн грн,
в том числе акциями – 0,33 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги «Мотор Сичи» (+4,71%), «Укрнафты» (+1,98%) и «Центр
энерго» (+0,76%).
Снизились в цене только акции Райффайзен Банка
Аваль (-0,73%).
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
НОВИНИ
На ПФТС сделки прошли с акциями «Мотор Сичи»
(+0,43%) и «Центрэнерго» (-0,29%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во
вторник повысился на 0,92% - до 538,32 пункта при объеме торгов 1,92 млн злотых (14 млн грн).
Среди индексных акций подорожали бумаги «Астарты» (+2,97%) и KSG Agro (+0,89%), подешевели: «Агротона» (-1,47%) и «Кернела» (-0,18%).

Правительство увеличило размер
субвенций местным бюджетам
на 85 млн грн

Кабинет министров Украины увеличил субвенции
местным
бюджетам
на
проекты
социальноэкономического развития на 85 млн грн - до 1,7
млрд грн.
Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании в среду, передает корреспондент
агентства «Интерфакс-Украина».
«Это средства на реализацию более тысячи социальных проектов. Речь идет о школах, стадионах, дорогах.
Это более тысячи проектов, которые будут реализованы
местной властью… На эти объекты предусматривается
1,7 млрд грн», - подчеркнул премьер-министр Украины
Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина.
Он также уточнил, что, в частности, предусмотрено
250 млн грн на реконструкцию объездной дороги Днепра, а также 45 млн грн на завершение строительных
работ в перенатальном центре в Луцке и 10 млн грн на
реконструкцию систем водоснабжения в Хмельницком.

Минфин обсудит с дилерами
целесообразность размещения валютных
ОВГЗ в IV кв.-2017
Министерство финансов Украины пока не определилось в вопросе необходимости размещения валютных
облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ)
в четвертом квартале текущего года, сообщил заместитель министра Юрий Буца.
«Мы обсудим этот вопрос с первичными дилерами», –
сказал он агентству «Интерфакс-Украина».
По его словам, сегодня на валютной ликвидности много, поэтому Минфин хотел бы размещать валютные
ОВГЗ с погашением более трех лет.
Комментируя внесенный в проект госбюджета-2018
прогноз внешних заимствований в $3 млрд и слова министра Александра Данилюка о планах размещения еврооблигаций на $2 млрд, Ю.Буца отметил, что противоречий здесь нет. Он пояснил, что в $3 млрд включены как
ожидаемые коммерческие заимствования, так и официальные.
Замминистра добавил, что бюджет дает возможность
Минфину гибко менять источники заимствования. «Это
все flexible», – сказал Ю.Буца.
Как сообщалось, первоначально график размещения
ОВГЗ на третий квартал текущего года предусматривал
лишь один аукцион по продаже двухлетних валютных
облигаций – 25 июля. На нем Минфин привлек $157,9 млн
по средневзвешенной ставке 5,34% годовых. Однако в
середине августа он провел дополнительный аукцион,
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на котором привлек еще $351,5 млн под. 5,4% годовых.
На единственном подобном аукционе в первом полугодии этого года, прошедшем в середине мая, трехлетние валютные ОВГЗ были проданы на $38,09 млн под
5,5% годовых.
Помимо того, на этой неделе правительство получило
в бюджет $1,32 млрд от размещения суверенных еврооблигаций на $3 млрд со сроком обращения до 2032 года
под 7,375% годовых. Остальные средства из $3 млрд
были направлены на выкуп еврооблигаций со сроком
погашения в 2019 и 2020 годах.

Заявления Йеллен поддержали надежды
на повышение ставки ФРС в декабре

Слова председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен о целесообразности дальнейшего ужесточения, не дожидаясь, пока инфляция восстановится до целевых 2%, поддержали надежды рынка
на повышение базовой процентной ставки ЦБ на декабрьском заседании.
«Было бы неосмотрительно ставить монетарную политику на паузу до тех пор, пока инфляция не вернется к
целевому уровню - 2%», - сказала Дж.Йеллен.
Глава ФРС выступала в Кливленде в рамках ежегодной встречи Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE)
США.
По ее мнению, ФРС «следует остерегаться излишне
плавного ужесточения» денежно-кредитной политики.
Постепенное повышение процентных ставок является
наиболее уместным вариантом в настоящее время - в
условиях высокой неопределенности в отношении инфляции, полагает Дж.Йеллен.
Вместе с тем она заявила, что руководители ЦБ могли
переоценить устойчивость рынка труда и неправильно
определить факторы, которые сдерживают инфляцию в
настоящий момент. До этих слов Дж.Йеллен долларовый индекс Bloomberg Dollar Spot поднялся на 0,6%, до
максимума за месяц, но после них затормозил рост.
Председатель ФРС предполагает, что понижательное
давление на инфляцию «может оказаться неожиданно
устойчивым», в таком случае кривая изменений процентной ставки ФРС будет мягче, чем предполагается на
данный момент.
Также во вторник впервые выступал новый глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль
Бостик, который выразил согласие с повышение процентной ставки в декабре.
Его коллега из ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс в
интервью изданию Central Banking поддержал идею глобального переосмысления инфляционной политики.
«Страны могут получить взаимную выгоду от совместного изменения политики в отношении ценовой стабильности», - считает Дж.Уильямс.
Согласно данным инструмента FedWatch биржевого
оператора CME, после выступления Дж.Йеллен участники рынка оценивают вероятность повышения ставки
ФРС в декабре в 76,4% против 71,4% неделю назад и
37,8% в конце августа. Аналогичный инструмент агентства Bloomberg показывает, что шансы на повышение
ставки на декабрьском заседании составляют 70%.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
НОВИНИ
В прошлую среду ФРС приняла решение сохранить
процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 1-1,25% годовых.
Федрезерв также заявил, что планирует начать сокращение активов на балансе в октябре.

Индекс потребительского доверия в США
снизился сильнее прогнозов в сентябре

Индекс потребительского доверия в США в сентябре
2017 года понизился до 119,8 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая
рассчитывает этот индикатор.
Значение индикатора за предыдущий месяц было пересмотрено со 122,9 на 120,4 пункта.
Аналитики в среднем ожидали снижения показателя
до 120 пунктов с ранее указанного уровня.
За 100 пунктов принимается показатель индекса в
1985 году.
Индикатор отношения американских потребителей к
текущей финансовой ситуации в сентябре понизился до

146,1 пункта со 148,4 пункта месяцем ранее. Индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода увеличился до 102,2 пункта против 101,7 пункта в августе.
Процент американцев, считающих, что конъюнктура
рынка в ближайшие полгода улучшится, увеличился до
20,2% с 19,8%.
Доля граждан США, полагающих, что число рабочих
мест вырастет в ближайшие шесть месяцев, в сентябре
поднялась до 19,5 с 16,8% в августе.
Доля американцев, ожидающих повышения заработной платы в следующие шесть месяцев, выросла до
20,5% с 19,9%.
Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших
городах США, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, в июле
увеличился на 5,81% в годовом выражении после повышения на 5,65% в июне. Эксперты ожидали более умеренного ускорения темпов роста, до 5,7%.
При подготовке раздела «Новости»
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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