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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Повідомлення про оприлюднення проекту
регуляторного акта

Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку відповідно до вимог Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» та з метою отримання зауважень і пропозицій, оголошує про оприлюднення проекту Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення» (далі –
Законопроект) на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку http://www.nssmc.
gov.ua.
Метою розроблення Законопроекту є встановлення
правил оподаткування у зв’язку з запровадженням другого рівня системи пенсійного забезпечення –
загальнообов’язкової накопичувальної складової пенсійного забезпечення.
Зауваження і пропозиції до Законопроекту надавати у
письмовій та електронній формі протягом місяця з дня
публікації цього повідомлення за адресою: відділ моніторингу розвитку законодавства департаменту стратегічного розвитку Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, вул. Московська, 8, м. Київ-601, 01010,
e-mail: yliia.ostapenko@nssmc.gov.ua.
Голова Комісії
T. Хромаєв

Інформаційні повідомлення та
новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг цінних
паперів
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та
відповідно до документів, наданих ПрАТ «Система»
(вул. Щекавицька, 37/48, кв. 1, м. Київ, 04071, код за
ЄДРПОУ: 33153606) на зупинення обігу акцій у зв’язку з
перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг
акцій ПрАТ «Система» — розпорядження № 288-КФ-З
від 25 вересня 2018 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«27» вересня 2018 року.
* * *
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Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» (вул. Старокиївська,
10, м. Київ, 04116, код за ЄДРПОУ: 22926761) на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням
акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску
акцій ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест».
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Фондова
компанія «Автоальянс-інвест» від 09 серпня 2011 року
№406/1/11, видане Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку, анульовано – розпорядження
№ 249-КФ-С-А від 25 вересня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018
№ 467, та на підставі п. 8 розділу І Порядку скасування
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі
змінами), відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань у формі Витягу від
25.09.2018 року №1004466245 про внесення 31.08.2018
12241710008018541 запису про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи ПрАТ «Холдінгова компанія
«Укренергоснаб» (код за ЄДРПОУ - 30211612) шляхом
її ліквідації, та інформації, наданої Департаментом Комісії у Східному регіоні від 19.09.2018р. №23/03/640, скасовано реєстрацію випуску ПрАТ «Холдінгова компанія
«Укренергоснаб» (код за ЄДРПОУ - 30211612). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Холдінгова
компанія «Укренергоснаб» (код за ЄДРПОУ - 30211612)
від 09.12.2010 року №224/04/1/10, видане територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку в м. Києві та Київській області, анульовано – розпорядження № 248-КФ-С-А від 25 вересня
2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018
№ 467, та на підставі п. 8 розділу І Порядку скасування
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі
змінами), відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
2

та громадських формувань у формі Витягу від
25.09.2018 року №1004466252 про внесення 07.09.2018
12241710004072254 запису про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи ВАТ «Дніпротрансвантажсервіс» (код за ЄДРПОУ - 30268779) шляхом її ліквідації, та
інформації, наданої Департаментом Комісії у Східному
регіоні від 19.09.2018р. №23/03/640, скасовано реєстрацію випуску ВАТ «Дніпротрансвантажсервіс» (код за
ЄДРПОУ - 30268779). Свідоцтво про реєстрацію випуску
акцій ВАТ «Дніпротрансвантажсервіс» (код за ЄДРПОУ 30268779) від 22.07.1999 року №316/1/99, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
анульовано – розпорядження № 247-КФ-С-А від 25 вересня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Краянсервіс» (вул. Косовська, 45/1, м. Одеса, 65017, код за
ЄДРПОУ: 05838825) на скасування реєстрації випуску
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Краянсервіс». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
ПрАТ «Краянсервіс» від 02 грудня 2010 року №95/15/1/10,
видане 13.11.2012 року Одеським територіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 246-КФ-С-А
від 25 вересня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та
відповідно до документів, наданих ПАТ «Лопушнянський кар’єр» (с. Лопушня, Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл., 77044, код за ЄДРПОУ: 00373729) на
відновлення обігу акцій, відновлено обіг акцій ПАТ «Лопушнянський кар’єр» (код за ЄДРПОУ: 00373729) –
розпорядження № 10-КФ-ВО від 25 вересня
2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018
№ 467 та на підставі п. 8 розділу І Порядку скасування
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі
змінами), відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань у формі Витягу від
24.09.2018 року №1004457772 про внесення 30.08.2018
16741710015000951 запису про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи ВАТ «Шепетівське підприємство по племінній справі в тваринництві» (код за ЄДРПОУ
- 14170036) шляхом її ліквідації, та інформації, наданої
департаментом НКЦПФР у Західному регіоні, отриманої
службовою запискою від 17.09.2018 року №24/02/79,
скасовано реєстрацію випуску ВАТ «Шепетівське підприємство по племінній справі в тваринництві» (код
за ЄДРПОУ - 14170036). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Шепетівське підприємство по племінній
справі в тваринництві» від 27.07.2010 року №42/22/1/10,
видане Хмельницьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 251-КФ-С-А від 25 вересня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування

реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «ГалкаДрогобич» (вул. Солоний Ставок, 27, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100, код за ЄДРПОУ: 31945760) на скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «Галка-Дрогобич» у
зв’язку з його ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску
акцій ПрАТ «Галка-Дрогобич» (код за ЄДРПОУ 31945760). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
ПрАТ «Галка-Дрогобич» від 05 січня 2011 року
№01/13/1/11, видане 24 грудня 2012 року Західним територіальним управлінням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку (дата видачі дублікату 04 вересня 2018 року, Департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Західному
регіоні), анульовано – розпорядження № 250-КФ-С-А
від 25 вересня 2018 року.
27.09.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство лікувально-оздоровчих закладів
профспілок України «Укрпрофоздоровниця»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780
3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-289-01-11, 044-289-76-50
5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або
інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення. Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
З 26.09.2018р. на підставі власного бажання у формі письмового повідомлення Товариства без рішення загальних зборів достроково припинено повноваження члену Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Романюку Олексію Івановичу (дата вчинення дії 26.09.2018р.).
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі письмового повідомлення за його бажанням (24.09.2018р.) та керуючись пп.1 абзацу 2 п.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства».Обґрунтування
змін: у зв’язку з письмовим повідомленням за власним бажанням.Посадова
особа Романюк Олексій Іванович не надав згоди на розкриття паспортних
даних.Посадова особа Романюк Олексій Іванович, який займав посаду Член
Наглядової ради, припинив повноваження.Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.Посадова особа не володiє пакетом акцій
емітента.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2018р.Нікого не
обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правління Субота Микола Васильович(підпис) М. П. (ініціали
та прізвище керівника) 26.09.2018р.(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

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

ТОВАРИСТВО "КРЕДI
АГРIКОЛЬ БАНК"

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

II. Текст повідомлення
Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (надалi – «Банк») 25 вересня 2018 року було
прийнято рiшення (протокол №11) припинити повноваження (звiльнити)
Члена Правлiння, фінансового директора: п. Лефевра Режіса, Крістіана,
Моріса з 28 вересня 2018 року. Пiдстава та обґрунтування змiн: прийняття
рiшення Спостережною радою. Лефевр Режіс, Крістіан, Моріс перебував
на посадi Члена Правлiння, фінансового директора Банку протягом 8-ми
рокiв. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Згода на розкриття
паспортних даних не надана. Непогашена або будь-яка iнша судимiсть, в
тому числi за корисливi та посадовi злочини, вiдсутня. На посаду замiсть
нього Спостережною Радою Банку нiкого не призначено (не обрано).
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади 		
Пьотровскi Жан-Поль
Голова Правлiння
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 	
25.09.2018
		
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА
«РОШЕН»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента
1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство
емітента
«Київська кондитерська фабрика
«Рошен»
1.2.Ідентифікаційний код за
00382125
ЄДРПОУ
1.3.Місцезнаходження емітента Україна, 03039, м. Київ,
проспект Науки, 1
1.4.Міжміський код, телефон та (044) 531-44-21, факс (044) 531-42-61
факс емітента
1.5. Адреса сторінки в мережі
http://kcf.roshen.com/
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для
розкриття інформації
1.6.Електронна поштова адреса lawyers@condfab.kiev.ua
емітента
1.7. Дата вчинення події
26 вересня 2018 р.
1.8.Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
2. Текст повідомлення:
2.1.Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 26 вересня 2018 р. прийнято
рішення про
Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «УКРТОРГСТРОЙМАТЕРIАЛИ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05468794
3. Місцезнаходження емітента: 65033 М.ОДЕСА Вул. ОНЕЖСЬКА, БУД. 5
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0482) 329075 (0482)
329075
5. Електронна поштова адреса емітента: utsmodessa@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: utsmodessa.informs.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
2. Текст повідомлення
Дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію
цінних паперів: 26.09.2018 р. Частка акціонера Мкртумян Лiпарiта Едiковича
у загальній кількості акцій змінилася з 47.379% до 0.32%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 49.277% до 0.333%
(підсумковий пакет голосуючих акцій: 177 простих іменних акцій). Дія та
яким чином вона відбувалась: пряме відчуження.

ОБРАННЯ:
Генеральний Директор Приватного акціонерного товариства «Київська
кондитерська фабрика «Рошен» Бойчук Вадим Юрійович (особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних), обраний на строк 1 (один) рік. Підстава такого рішення: необхідність переобрання особи на посаду Генерального Директора, у зв’язку з закінченням терміну повноважень та необхідністю подовження терміну його повноважень. Обґрунтування змін у
персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про переобрання Генеральним Директором Товариства
Бойчука В. Ю. на новий термін повноважень з 27 вересня 2018 р. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: Заступник Голови Правління ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен», Директор з виробництва ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика
«Рошен», Директор з виробництва ТОВ «Три Стар», Експерт з ефективності виробництва 11 рангу ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»,
менеджер (управитель) з безперервного вдосконалення ПАТ «Київська
кондитерська фабрика «Рошен», начальник виробництва ПАТ «Київська
кондитерська фабрика «Рошен». Особа акціями Товариства не володіє.
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3.Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України:
Генеральний Директор ПрАТ «Київська кондитерська фабрика
«Рошен»
_____________________ Бойчук В. Ю.
/ підпис МП /

Відомості про осіб які входять до ланцюга володіння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями: розпорядження акціями здійснює самостійно.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської
діяльності емітента: немає.
Дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію
цінних паперів: 26.09.2018 р. Частка акціонера Мкртумян Олени Вікторівни
у загальній кількості акцій змінилася з 0.00% до 47.379%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0.00% до 48.944%
(підсумковий пакет голосуючих акцій: 26000 простих іменних акцій). Дія та
яким чином вона відбувалась: пряме набуття.
Відомості про осіб які входять до ланцюга володіння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями: розпорядження акціями здійснює самостійно.
Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто: 28.08.2018р.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської
діяльності емітента: немає.
3. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
2. Найменування посади.
Голова Правлiння
Мкртумян Лiпарiт Едiкович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
26.09.2018р.
(дата)

Приватне акціонерне товариство
«Івано-Франківський арматурний завод»

Повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківський арматурний завод». 2. Код за ЄДРПОУ:
00218271. 3. Місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229. 4. Міжміський код, телефон та факс: (0342)
77-53-60. 5. Електронна поштова адреса: mail@ifaz.com.ua. 6. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: http://ifaz.com.ua/ .7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст Повідомлення.
Наглядовою радою ПрАТ «ІФАЗ» 25.09.2018р. прийнято рішення
щодо зміни складу посадових осіб емітента у зв’язку із закінченням
строку дії повноважень, зокрема:
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Шилюк Сергій Володимирович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) – обрано Головою Правління (продовжено строк дії
повноважень) на новий строк 3 роки по 24.09.2021р. (включно), інші
посади, які обiймав протягом останнiх 5 рокiв: член Правління
ПАТ «Івано-Франківський арматурний завод», акціями емітента не володіє;
Фіцак Павло Володимирович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) – обрано Членом Правління (продовжено строк дії повноважень) на новий строк 3 роки по 24.09.2021р. (включно), інші посади, які обiймав протягом останнiх 5 рокiв: директор з економіки та
фінансів ПАТ «Івано-Франківський арматурний завод», акціями емітента не володіє.
ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова Правління Шилюк С.В.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
акціонерне товариство «Український будівельно-інвестиційний банк»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
Повне найменування емітента:
акціонерне товариство
«Український будівельно інвестиційний банк»
Ідентифікаційний код юридичної
26547581
особи
Місцезнаходження:
01133 м.Київ, б-р Л.Українки, 30-В
Міжміський код, телефон та факс (044) 3643490, 4940228
Електронна поштова адреса:
shymanskats@ubib.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, https://ubib.com.ua/about/emitents
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїї
Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалі Банк) 27.09.2018 прийнято рішення про схвалення вже вчинених значних
правочинів, які укладені за операціями з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України ринкова вартість яких перевищує двад-

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Приватне акціонерне товариство «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 24» - «Товари-

ство», (код ЄДРПОУ 04715664, місцезнаходження 03118, м. Київ, просп. Лобановського, 96) повідомляє, що Позачергові Загальні Збори акціонерів
відбудуться 12 листопада 2018 року, початок о 14 год.00 хв. за адресою:
03018, м. Київ, пр-т Лобановського, 96, конференц зал.
Проект порядку денного:
1. Про обрання Лічильної комісії Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства.
Проект рішення:
Обрати до складу Лічильної комісії Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства:
Сіротіна О.В.;
Сергієнко С.В.;
Бердичевського О.В.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних Зборів Акціонерів Товариства.
Проект рішення:
Обрати Головою Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товари-

ства, проведення якого призначено на 12.11.2018, Печуру В.Д.;
Обрати Секретарем Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства Бердичевського О.В.;

3. Про підтвердження повноважень Голови правління Товариства.
Проект рішення:
Підтвердити повноваження Голови правління Товариства Гуторова
Сергія Петровича, обраного 28 квітня 2017 року Річними Загальними зборами акціонерів Товариства.
4. Про підтвердження зміни місцезнаходження Товариства.
Проект рішення:
Підтвердити зміну місцезнаходження Товариства на 03186 м. Київ,
просп. Лобановського, 96.
5. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів та уповноваження Голови правління на їх затвердження.
Проект рішення:
Попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятися Товариством у період з «15» жовтня 2018 року по «15» жовтня 2019 року, в тому
числі з АТ «Полтава-банк» на його умовах, а саме: договори про надання
банківських гарантій, кредитні договори на суму до 50 000 000,00 грн.
(п’ятдесяти мільйонів гривень 00 коп.) з процентною ставкою за користування до 25% річних, іпотечні договори на суму до 100 000 000,00 грн. (сто
мільйонів гривень 00 коп.) кожний, договори застави на суму до
100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 коп.) кожний, без обмеження
кількості таких правочинів. Уповноважити Голову правління на підписання
всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх
укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів, а також інша інформація визначена законодавством, розміщена на власному
веб-сайті Товариства за адресою smu24.pat.ua
Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь в поза-

цять п’ять відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Банку.
Предмет правочину - операції з розміщення депозитних сертифікатів
Національного банку України.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 310 000 тис.грн.
Вартість активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності
980795 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 31,61%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 18837 шт.; кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 18837 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 18837 шт.; «проти» прийняття рішення – 0 шт.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не
передбачені законодавством, - не визначені статутом Банку.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правління
АТ «Укрбудінвестбанк» 	В.П.Качуровський
М.П.
27.09.2018

чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 06.11.2018 р.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
09.11.2018р. (включно), акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: Україна,
м. Київ, пр. Лобановського, 96, кімната 1, у робочі дні з 9:00год. до 17:00год., а
в день проведення загальних зборів - за місцем проведення зборів. Посадова
особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Гуторов С.П., довідки за телефоном: 067 358 87 86.
Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі
його письмового запиту, отриманого Товариством Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером не
менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день
проведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці
проведення реєстрації для участі у Загальних зборах та у місці проведення
Загальних зборів без попереднього письмового запиту.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж 22.10.2018 (включно). Пропозиції щодо включення
нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту
пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути
представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер
має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши
про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може
посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її
установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час
голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як
передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування
на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм
представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства Надання довіреності на право
участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Для участі в загальних зборах, акціонери при собі повинні мати паспорт,
а представники акціонерів – довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства та паспорт.
Наглядова рада ПрАТ «СМУ №24»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№186, 28 вересня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ».
2. Ідентифікаційний код юридичної особи – 05523398.
3. Місцезнаходження - 01013 , м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 285-54- 24, (044) 285-54- 24.
5. Електронна поштова адреса - office2@kovalska.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - http://zbkkovalskaya.kiev.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 - Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує
25 відсотків статутного капіталу.
ІІ. Текст повідомлення
1) Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу: 26.09.2018 року. Найменування
органу, що прийняв таке рішення: Наглядова рада АТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» (далі - Товариство),
протокол № 39 засідання Наглядової ради Товариства від 26.09.2018 року.
Вид цінних паперів: облігація підприємства відсоткова*. Тип цінних паперів:
відсоткові, іменні, звичайні (незабезпечені) серії Q. Кількість цінних паперів:
50 000 штук. Сума цінних паперів: 50 000,00 тис. грн. Спосіб розміщення
цінних паперів: приватний. Порядок здійснення такого розміщення (емісії)
(самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг): самостійно без залучення андеррайтера. Розмір збільшення
статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску
акцій: статутний капітал Товариства не збільшується, додатковий випуск
акцій не здійснюється. У разі розміщення акцій зазначаються їх номінальна
вартість та ціна розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо
розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій
емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, наводяться найменування
та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій: дана інформація відсутня у зв’язку з тим, що Емітент випускає облігації. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості
цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються,
загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 1091,033%. Інформація про права,
які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: власники облігацій мають право з урахуванням умов розміщення: - отримувати номінальну
вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; подавати облігації Емітенту для викупу, відповідно до умов розміщення; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству, з
урахуванням умов розміщення. Власники облігацій не мають права брати
участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством
України. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на
рахунок власника у цінних паперах, відкритий власником у депозитарній
установі, та підтверджується випискою з цього рахунку. Спосіб оплати цінних паперів: оплата за облігації резидентами та нерезидентами здійснюється в національній валюті України – гривні, шляхом внесення готівкових коштів через банківські установи та/або шляхом перерахування безготівкових
коштів. Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за рахунок коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати податків та інших
обов’язкових платежів. Оплата за придбані облігації здійснюється шляхом
перерахування повної вартості облігацій на поточний рахунок Емітента в
національній валюті України - гривні. Облігації оплачуються інвесторами виключно грошовими коштами у розмірах та в терміни, передбачені договорами купівлі – продажу облігацій, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів емісії облігацій Наглядовою радою Товариства. Якщо
оплата здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх
перелік: оплата здійснюється грошовими коштами. Мета розміщення цінних
паперів, а також напрями використання отриманих коштів: 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, залучених від продажу облігацій, Емітент планує
використати для закупівлі основних засобів, решту коштів залучених від
продажу облігацій, Емітент планує використати для розрахунків з постачальниками матеріалів. Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів акціонерного товариства); відомості про кількість цінних
паперів емітента, якими вони володіють: 1) Голова Наглядової ради - Пилипенко Олександр Сергійович, є акціонером Товариства, володіє 120 986
простими іменними акціями Товариства; 2) член Наглядової ради - Суботенко Микола Олексійович, є акціонером Товариства, володіє 30 613 про-
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стими іменними акціями Товариства; 3) член Наглядової ради – Суруп Володимир Юрійович, є акціонером Товариства, володіє 31 713 простими
іменними акціями Товариства. Інформація щодо можливості конвертації
цінних паперів: облігації Товариства, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення, не конвертуються в інші цінні папери. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: іншої суттєвої інформації немає.
2) Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу: 26.09.2018 року. Найменування
органу, що прийняв таке рішення: Наглядова рада АТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» (далі - Товариство),
протокол № 40 засідання Наглядової ради Товариства від 26.09.2018 року.
Вид цінних паперів: облігація підприємства відсоткова*. Тип цінних паперів:
відсоткові, іменні, звичайні (незабезпечені) серії R. Кількість цінних паперів:
50 000 штук. Сума цінних паперів: 50 000,00 тис. грн. Спосіб розміщення цінних паперів: приватний. Порядок здійснення такого розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг): самостійно без залучення андеррайтера. Розмір збільшення статутного
капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій: статутний капітал Товариства не збільшується, додатковий випуск акцій не здійснюється. У разі розміщення акцій зазначаються їх номінальна вартість та ціна
розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій
може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, наводяться найменування та ідентифікаційний
код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, кількість
їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій: дана інформація відсутня у зв’язку з тим, що Емітент випускає облігації. Співвідношення
(у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості
цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в
обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 1091,033%. Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: власники облігацій мають право з урахуванням умов
розміщення: - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід
у встановлені строки; - подавати облігації Емітенту для викупу, відповідно до
умов розміщення; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням умов розміщення. Власники облігацій не мають
права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий власником у
депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку. Спосіб
оплати цінних паперів: оплата за облігації резидентами та нерезидентами
здійснюється в національній валюті України – гривні, шляхом внесення готівкових коштів через банківські установи та/або шляхом перерахування безготівкових коштів. Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за рахунок коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати податків та
інших обов’язкових платежів. Оплата за придбані облігації здійснюється шляхом перерахування повної вартості облігацій на поточний рахунок Емітента в
національній валюті України - гривні. Облігації оплачуються інвесторами виключно грошовими коштами у розмірах та в терміни, передбачені договорами
купівлі – продажу облігацій, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів емісії облігацій Наглядовою радою Товариства. Якщо оплата
здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік:
оплата здійснюється грошовими коштами. Мета розміщення цінних паперів,
а також напрями використання отриманих коштів: 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати
для закупівлі основних засобів, решту коштів залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для розрахунків з постачальниками матеріалів. Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів
акціонерного товариства); відомості про кількість цінних паперів емітента,
якими вони володіють: 1) Голова Наглядової ради - Пилипенко Олександр
Сергiйович, є акціонером Товариства, володіє 120 986 простими іменними
акціями Товариства; 2) член Наглядової ради - Суботенко Микола Олексiйович,
є акціонером Товариства, володіє 30 613 простими іменними акціями Товариства; 3) член Наглядової ради - Суруп Володимир Юрійович, є акціонером
Товариства, володіє 31 713 простими іменними акціями Товариства. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: облігації Товариства,
щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення, не конвертуються в
інші цінні папери. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: іншої суттєвої інформації немає.
3) Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу: 26.09.2018 року. Найменування
органу, що прийняв таке рішення: Наглядова рада АТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» (далі - Товариство),
протокол № 41 засідання Наглядової ради Товариства від 26.09.2018 року.
Вид цінних паперів: облігація підприємства відсоткова*. Тип цінних паперів:
відсоткові, іменні, звичайні (незабезпечені) серії S. Кількість цінних паперів:
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
40 000 штук. Сума цінних паперів: 40 000,00 тис. грн. Спосіб розміщення
цінних паперів: приватний. Порядок здійснення такого розміщення (емісії)
(самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг): самостійно без залучення андеррайтера. Розмір збільшення
статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску
акцій: статутний капітал Товариства не збільшується, додатковий випуск
акцій не здійснюється. У разі розміщення акцій зазначаються їх номінальна
вартість та ціна розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо
розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій
емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, наводяться найменування
та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій: дана інформація відсутня у зв’язку з тим, що Емітент випускає облігації. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості
цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються,
загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 872,826%. Інформація про права,
які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: власники облігацій мають право з урахуванням умов розміщення: - отримувати номінальну
вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - подавати облігації Емітенту для викупу, відповідно до умов розміщення; - здійснювати
інші операції, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням
умов розміщення. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право
власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий власником у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку. Спосіб оплати цінних паперів:
оплата за облігації резидентами та нерезидентами здійснюється в національній валюті України – гривні, шляхом внесення готівкових коштів через
банківські установи та/або шляхом перерахування безготівкових коштів.
Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за рахунок коштів, що
знаходяться у їх розпорядженні після сплати податків та інших обов’язкових
платежів. Оплата за придбані облігації здійснюється шляхом перерахування повної вартості облігацій на поточний рахунок Емітента в національній
валюті України - гривні. Облігації оплачуються інвесторами виключно грошовими коштами у розмірах та в терміни, передбачені договорами купівлі –
продажу облігацій, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів емісії облігацій Наглядовою радою Товариства. Якщо оплата здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік: оплата здійснюється грошовими коштами. Мета розміщення цінних паперів, а
також напрями використання отриманих коштів: 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати
для закупівлі основних засобів, решту коштів залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для розрахунків з постачальниками матеріалів. Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів
акціонерного товариства); відомості про кількість цінних паперів емітента,
якими вони володіють: 1) Голова Наглядової ради - Пилипенко Олександр
Сергiйович, є акціонером Товариства, володіє 120 986 простими іменними
акціями Товариства; 2) член Наглядової ради - Суботенко Микола
Олексiйович, є акціонером Товариства, володіє 30 613 простими іменними
акціями Товариства; 3) член Наглядової ради - Суруп Володимир Юрійович,
є акціонером Товариства, володіє 31 713 простими іменними акціями Товариства. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: облігації
Товариства, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення, не конвертуються в інші цінні папери. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: іншої суттєвої інформації немає.
4) Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу: 26.09.2018 року. Найменування
органу, що прийняв таке рішення: Наглядова рада АТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» (далі - Товариство),
протокол № 42 засідання Наглядової ради Товариства від 26.09.2018 року.
Вид цінних паперів: облігація підприємства відсоткова*. Тип цінних паперів:
відсоткові, іменні, звичайні (незабезпечені) серії T. Кількість цінних паперів:
40 000 штук. Сума цінних паперів: 40 000,00 тис. грн. Спосіб розміщення цінних паперів: приватний. Порядок здійснення такого розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг): самостійно без залучення андеррайтера. Розмір збільшення статутного
капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій: статутний капітал Товариства не збільшується, додатковий випуск акцій не здійснюється. У разі розміщення акцій зазначаються їх номінальна вартість та ціна
розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій
може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, наводяться найменування та ідентифікаційний
код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, кількість
їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій: дана інформація відсутня у зв’язку з тим, що Емітент випускає облігації. Співвідношення

(у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості
цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в
обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 872,826%. Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери,
що розміщуються: власники облігацій мають право з урахуванням умов розміщення: - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у
встановлені строки; - подавати облігації Емітенту для викупу, відповідно до
умов розміщення; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням умов розміщення. Власники облігацій не мають
права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий власником у
депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку. Спосіб
оплати цінних паперів: оплата за облігації резидентами та нерезидентами
здійснюється в національній валюті України – гривні, шляхом внесення готівкових коштів через банківські установи та/або шляхом перерахування безготівкових коштів. Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за рахунок коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати податків та
інших обов’язкових платежів. Оплата за придбані облігації здійснюється шляхом перерахування повної вартості облігацій на поточний рахунок Емітента в
національній валюті України - гривні. Облігації оплачуються інвесторами виключно грошовими коштами у розмірах та в терміни, передбачені договорами
купівлі – продажу облігацій, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів емісії облігацій Наглядовою радою Товариства. Якщо оплата
здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік:
оплата здійснюється грошовими коштами. Мета розміщення цінних паперів,
а також напрями використання отриманих коштів: 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати
для закупівлі основних засобів, решту коштів залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для розрахунків з постачальниками матеріалів. Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів
акціонерного товариства); відомості про кількість цінних паперів емітента,
якими вони володіють: 1) Голова Наглядової ради - Пилипенко Олександр
Сергiйович, є акціонером Товариства, володіє 120 986 простими іменними
акціями Товариства; 2) член Наглядової ради - Суботенко Микола Олексiйович,
є акціонером Товариства, володіє 30 613 простими іменними акціями Товариства; 3) член Наглядової ради - Суруп Володимир Юрійович, є акціонером
Товариства, володіє 31 713 простими іменними акціями Товариства. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: облігації Товариства,
щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення, не конвертуються в
інші цінні папери. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: іншої суттєвої інформації немає.
5) Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу: 26.09.2018 року. Найменування
органу, що прийняв таке рішення: Наглядова рада АТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» (далі - Товариство),
протокол № 43 засідання Наглядової ради Товариства від 26.09.2018 року.
Вид цінних паперів: облігація підприємства відсоткова*. Тип цінних паперів:
відсоткові, іменні, звичайні (незабезпечені) серії U. Кількість цінних паперів:
40 000 штук. Сума цінних паперів: 40 000,00 тис. грн. Спосіб розміщення цінних паперів: приватний. Порядок здійснення такого розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг): самостійно без залучення андеррайтера. Розмір збільшення статутного
капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій: статутний капітал Товариства не збільшується, додатковий випуск акцій не здійснюється. У разі розміщення акцій зазначаються їх номінальна вартість та ціна
розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій
може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, наводяться найменування та ідентифікаційний
код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, кількість
їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій: дана інформація відсутня у зв’язку з тим, що Емітент випускає облігації. Співвідношення
(у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості
цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в
обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 872,826%. Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери,
що розміщуються: власники облігацій мають право з урахуванням умов розміщення: - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у
встановлені строки; - подавати облігації Емітенту для викупу, відповідно до
умов розміщення; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням умов розміщення. Власники облігацій не мають
права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий власником у
депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку. Спосіб
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
оплати цінних паперів: оплата за облігації резидентами та нерезидентами
здійснюється в національній валюті України – гривні, шляхом внесення готівкових коштів через банківські установи та/або шляхом перерахування безготівкових коштів. Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за рахунок коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати податків та
інших обов’язкових платежів. Оплата за придбані облігації здійснюється шляхом перерахування повної вартості облігацій на поточний рахунок Емітента в
національній валюті України - гривні. Облігації оплачуються інвесторами виключно грошовими коштами у розмірах та в терміни, передбачені договорами
купівлі – продажу облігацій, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів емісії облігацій Наглядовою радою Товариства. Якщо оплата
здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік:
оплата здійснюється грошовими коштами. Мета розміщення цінних паперів,
а також напрями використання отриманих коштів: 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати
для закупівлі основних засобів, решту коштів залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для розрахунків з постачальниками матеріалів. Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів

акціонерного товариства); відомості про кількість цінних паперів емітента,
якими вони володіють: 1) Голова Наглядової ради - Пилипенко Олександр
Сергiйович, є акціонером Товариства, володіє 120 986 простими іменними
акціями Товариства; 2) член Наглядової ради - Суботенко Микола Олексiйович,
є акціонером Товариства, володіє 30 613 простими іменними акціями Товариства; 3) член Наглядової ради - Суруп Володимир Юрійович, є акціонером
Товариства, володіє 31 713 простими іменними акціями Товариства. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: облігації Товариства,
щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення, не конвертуються в
інші цінні папери. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: іншої суттєвої інформації немає.
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 		
Головаш Валерій Полікарпович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
		
28.09.2018
		
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

АТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв АТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» 31.08.2018 (Протокол № 18 вiд
31.08.2018), вiдповiдно до якого Комiсаров Є.А. заступає на посаду Голови
Правлiння з наступного робочого дня за датою прийняття Нацiональною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку рiшення про погодження його
кандидатури на посаду Голови Правлiння (рiшення НКЦПФР № 656 вiд
25.09.2018) на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями не володiє, не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, протягом останнiх
п’яти рокiв обiймав посади: в.о. Голови Правлiння, Першого заступника Голови Правлiння, заступника Голови Правлiння АТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА».
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
Комiсаров Євген Анатолiйович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
27.09.2018
(дата)

1. Повне найменування емітента:

ство "УКРАЇНСЬКА БIРЖА"

Акцiонерне товари-

2. Код за ЄДРПОУ: 36184092
3. Місцезнаходження: 01004, мiсто Київ , вул. Шовковична, 42-44
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 495 74 74 044 495 74 73
5. Електронна поштова адреса: mch@ux.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: ux.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
26.09.2018 на пiдставi Наказу № 62/К вiд 26.09.2018 Комiсаров Є.А.
приступив до виконання обов'язкiв на посадi Голови Правлiння АТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА».
Комiсарова Є.А. призначено кандидатурою на посаду Голови Правлiння

Приватне акціонерне товариство
«Острозький молокозавод»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Острозький молокозавод».
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00446954.
3. Місцезнаходження: 35801, Рівненська обл., м. Острог, вул. Івана
Вишенського, буд. 12.
4. Міжміський код, телефон та факс: (03654) 2-24-96.
5. Електронна поштова адреса: v.sluzynskiy@rchz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: rosi-ostrog.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким
належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій.
ІІ. Текст повідомлення
Дата отримання iнформацiї вiд Центрального депозитарiю цiнних
паперiв - 25.09.2018 р.
1. Фiзична особа Нiколенко Олег Iванович вiдчужив акцiї у
кiлькостi, що складає 20% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства.
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй
до вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй - 25,7453 %.
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй
пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий
пакет голосуючих акцiй) - 0%. Дiя (набуття або вiдчуження) та яким
чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась - iнформацiя
вiдсутня. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює
розпорядження акцiями - iнформацiя вiдсутня. Емiтент не володiє
iнформацiєю про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або
перетнуто.
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2. Фiзична особа Степченко Вiктор Володимирович вiдчужив акцiї у
кiлькостi, що складає 20% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства.
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до
вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй - 25,7453%. Розмiр
частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля
вiдчуженняправа власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет
голосуючих акцiй) - 0 %. Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином
(прямо або опосередковано) вона вiдбувалась - iнформацiя вiдсутня.
Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження
акцiями - iнформацiя вiдсутня. Емiтент не володiє iнформацiєю про
дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.
3. Фiзична особа Кузякiн Iван Iванович набув акцiї у кiлькостi, що
складає 40 % вiд загальної кiлькостi акцiй товариства. Розмiр частки
власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй - 0 %. Розмiр частки власника акцiй в
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на
такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 51,4317%. Дiя
(набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано)
вона вiдбувалась - iнформацiя вiдсутня. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями - iнформацiя
вiдсутня. Емiтент не володiє iнформацiєю про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Директор
_________ Служинський Василь Леонідович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
27.09.2018р.
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «ЕЛЕКТРО
ГРАД» (далі-Товариство) повідомляє про проведення Позачергових

Загальних зборів акціонерів (далі- Збори), що відбудуться 29 жовтня
2018р. о 11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, б. 3, Креативний простір «Андрехаб» , зал Вікторія (цокольний поверх).
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Зборах: 29 жовтня 2018 року з 10, 00 год. до 10:45 год.
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 29 жовтня 2018 року о
11:00 год.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 01023, м. Київ,
вул. Мечникова, б. 3, Креативний простір «Андерхаб», зал Вікторія (цокольний поверх).
Місцезнаходження Товариства: 01601, М. Київ, пл. Спортивна, 1А,
Бізнес-центр «ГУЛІВЕР», 17 поверх.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину, за три робочих
дня до дня проведення Зборів, 23 жовтня 2018 року.
Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Про надання згоди на укладання Товариством значного правочинудодаткової угоди до Генерального договору про здійснення кредитування
№ 120/12/11-005 від 22.07.2011 року, укладеного з АТ «УКРСОЦБАНК» та
призначення особи , уповноваженої на підписання зазначеної угоди.
4. Про надання згоди на укладання Товариством значного правочину -

додаткової угоди до Договору застави майнових прав №120/12/11-005PLA25 від 20.02.2018р, укладеного з АТ «УКРСОЦБАНК» та призначення
особи , уповноваженої на підписання зазначеної угоди.
5. Про надання згоди на укладання Товариством значного правочину додаткової угоди до Договору застави товарів в обороті №120/12/11-005PLA10 від 03.11.2017р., укладеного з АТ «Укрсоцбанк» та призначення особи , уповноваженої на підписання зазначеної угоди.
6. Про надання згоди на укладання Товариством значного правочинудоговору застави майнових прав з АТ «Укрсоцбанк» та призначення особи
, уповноваженої на підписання зазначеного договору.
7. Про надання згоди на укладання Товариством значного правочину іпотечного договору з АТ «Укрсоцбанк» та призначення особи, уповноваженої на підписання зазначеного договору.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, розміщена на власному веб - сайті Товариства за
адресою: https://electrograd.com.ua/emit-information.
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 50025, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 93, кімната 20, кожного робочого дня з 10:00 до 12:00 год., а в день проведення Загальних зборів – також
у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів
з документами Голова Правління Товариства – Захарченко Ю.М. Телефони
для довідок: (056) 499-15-25.
Для участі у Зборах, акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує
особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність,
оформлену згідно чинного законодавства України.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТРЕСТ «КИЇВМIСЬКБУД-2»

Приватне акцiонерне товариство
«Електроград»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ
«КИЇВМIСЬКБУД-2»
2. Ідентифікаційний код за
04012661
ЄДРПОУ емітента
3. Місцезнаходження емітента
03151 м.Київ вул. Народного
ополчення, 26-А
4. Міжміський код, телефон та
(044) 249-02-14 249-02-14
факс емітента
5. Електронна поштова адреса
176@comreg.com.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі
http://kgs2.kiev.ua/index.php/about
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента
2. Текст повідомлення. Наглядовою радою Товариства (Протокол №21 від 27.09.2018р.) прийнято рішення про звільнення виконуючого обов’язки генерального директора Іголкіна Олега Євгеновича
01.10.2018р. Рішення прийнято у зв'язку із заявою Іголкіна О.Є. про
звільнення за угодою сторін. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом
якого особа перебувала на посаді: з 19.06.2017р. по 01.10.2018р. Наглядовою радою Товариства (Протокол №21 від 27.09.2018р.) обрано
генерального директора Мазепу Ніну Миколаївну з 02.10.2018р. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради у зв’язку з
оптимізацією діяльності виконавчого органу. Особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок,
на який призначено особу: безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом останніх п’яти років: начальник юридичного відділу,
перший
заступник
генерального
директора
ПрАТ «Трест
«Київміськбуд-2».
3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади. В.о. Генерального директора Iголкiн
Олег Євгенович

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 «Електроград»
2. Код за ЄДРПОУ
30734728
3. Місцезнаходження
01601, м. Київ,
пл.Спортивна,буд.1А,Бiзнесцентр»Гулiвер»,17повер
4. Міжміський код, телефон та факс
(044)394-91-19, (056)499-15-26
(056)499-15-26
5. Електронна поштова адреса
urist@el-grad.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, electrograd.com.ua/emitentяка додатково використовується
information
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Головою Правлiння АТ «Електроград» прийнято рiшення (наказ № 158-к
03.09.2018р) про прийом на посаду головного бухгалтера Карпенко Тетянуи Миколаївну. У звя'зку з практичним замiщенням посади штатним
працiвником припинити виконання обов'язкiв головного бухгалтера Рудометовою Наталiєю Володимiрiвною. Виконувала обов'язки головного бухгалтера з 21.08.2018р.Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Головою Правлiння АТ «Електроград» (наказ №158-к вiд 03.09.2018р.)
прийнято рiшення про прийом на роботу на посаду головного бухгалтера
Карпенко Тетяну Миколаївну (Паспорт серiї АН №256384, виданий
01.06.2004 року Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України в
Днiпропетровської областi) згiдно поданої заяви. Протягом останнiх п'яти
рокiв займала посаду головного бухгалтера ТОВ «Виробниче пiдприємство
«Переробник» (вересень 2015-серпень2018р.), головного бухгалтера
ПАТ «Переробник»(вересень 2012-червень 2015р.Часткою у статутному
капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Захарченко Юрiй Миколайович
Голова правлiння
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
27.09.2018
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№186, 28 вересня 2018 р.

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

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00130820
3. Місцезнаходження : Україна, Дніпропетровська обл., Заводський рн, м. Кам'янське, вул. Заводська, буд. 2, 51925
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 550033
5. Електронна поштова адреса: dtec@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: ddtec.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
На дату проведення позачергових загальних зборів 25.09.2018 року
статутний капітал Акціонерного товариства "Дніпровська теплоелектроцентраль" ( далі Товариство) розподілено на 101 638 844 (сто один
мільйон шістсот тридцять вiсiм тисяч вiсiмсот сорок чотири) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, що складає 25 409 711 (двадцять п'ять мiльйонiв чотириста дев'ять тисяч сiмсот одинадцять) гривень 00 копійок. Привiлейованi
акції вiдсутнi. За підсумками роботи реєстраційної комiсiї зареєстровано 8 (вісім) акцiонерiв i їх представників, яким належать 101 586 824 (
сто один мільйон п'ятсот вісімдесят шість тисяч вісімсот двадцять чотири) штуки простих іменних акцій (голосів), що складає 99,9487 вiдсоткiв
голосуючих акцій Товариства.
Згідно до порядку денного проведення позачергових загальних зборів
25.09.2018р. винесено питання № 3 про "Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства".
Попередньо надати акціонерами згоду на вчинення Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів значних правочинів, а саме:
- укладення договорів реструктуризації (розстрочення) боргу за договорами постачання природного газу з постачальником природного газу
публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України", гранична сукупна вартість яких становить 404 763
671,28 грн з ПДВ;
- укладення договорів поруки до договорів реструктуризації боргу за
договорами постачання природного газу з постачальником природного
газу публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та поручителем КП КМР "Тепломережі", гранична сукупна вартість яких становить 404 763 671,28 грн. з ПДВ.
По даному питанню голосували :
"За" - 101 586 824 голосiв - 100 %. "Проти" - 0 голосiв - 0 %.
Прийнято рішення акціонерами Товариства про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинiв, вартість яких перевищує 25,0
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Рішення оформлене Протоколом позачергових загальних зборiв Товариства № 2/2018 вiд 25.09.2018р. з питання
денного № 3 "Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариства" (Дата складання протоколу
25.09.2018 року ).
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності (за 2017р.) (тис. грн.) - 1216930,000
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у
відсотках):
- договорів реструктуризації (розстрочення) боргу за договорами постачання природного газу з постачальником природного газу публічним
акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз
України" - 33,26%;
- договорів поруки до договорів реструктуризації боргу за договорами
постачання природного газу з постачальником природного газу публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та поручителем КП КМР "Тепломережі"-33,26%.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Генеральний директор АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"
Є.Ю.Вітютін
26.09.2018 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОКАТНИХ ВАЛКIВ"
1. Повне найменування емітента:

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00187375
3. Місцезнаходження: 49023, мiсто Днiпро, вулиця Яхненкiвська, будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 348345
5. Електронна поштова адреса: dzpv@dzpv.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: ucap.dp.ua/00187375/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
24.09.2018 року Наглядовою радою товариства, на підставі протоколу
№2 вiд 24.09.2018, прийнято рiшення про припинення повноважень наступних посадових осіб:
1) Голова Правлiння - Торохтей Сергiй Анатолiйович, фізична особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних, розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) - 0%, змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi
- реорганiзацiєю виконавчого органу Товариства в одноособовий, у посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини, строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 21.06.2011. На
посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено у зв'язку iз скасуванням посади.
2) Член Правлiння - Олiйнiченко Людмила Михайлiвна, фiзична особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних, розмiр пакета акцiй (у
вiдсотках) - 0,003599%, змiни у персональному складi посадових осiб обвиконавчого органу
органу Товариства
Товариства вв одноособоодноособоґрунтованi - реорганiзацiєю виконавчого
вий, уу посадової
посадової особи
особи вiдсутня
вiдсутня непогашена
непогашена судимiсть
судимiсть за
за корисливi
корисливi та
та поповий,
садовi злочини,
злочини, строк,
строк, протягом
протягом якого
якого особа
особа перебувала
перебувала на
на посадi
посадi -- зз
садовi
21.06.2011. На
На посаду
посаду замiсть
замiсть особи,
особи, повноваження
повноваження якої
якої припинено,
припинено, нiконiко21.06.2011.
го не
не призначено
призначено уу зв'язку
зв'язку iз
iз скасуванням
скасуванням посади.
посади.
го
3) Член
Член Правлiння
Правлiння -- Мельников
Мельников Олександр
Олександр Серафимович,
Серафимович, фiзична
фiзична осоосо3)
ба не
не надала
надала згоди
згоди на
на розкриття
розкриття паспортних
паспортних даних,
даних, розмiр
розмiр пакета
пакета акцiй
акцiй (у
(у
ба
вiдсотках) -- 0,000009%,
0,000009%, змiни
змiни уу персональному
персональному складi
складi посадових
посадових осiб
осiб обобвiдсотках)
ґрунтованi -- реорганiзацiєю
реорганiзацiєю виконавчого
виконавчого органу
органу Товариства
Товариства вв одноособоодноособоґрунтованi
вий, уу посадової
посадової особи
особи вiдсутня
вiдсутня непогашена
непогашена судимiсть
судимiсть за
за корисливi
корисливi та
та поповий,
садовi злочини,
злочини, строк,
строк, протягом
протягом якого
якого особа
особа перебувала
перебувала на
на посадi
посадi -- зз
садовi
21.06.2011. На
На посаду
посаду замiсть
замiсть особи,
особи, повноваження
повноваження якої
якої припинено,
припинено, нiконiко21.06.2011.
го не
не призначено
призначено уу зв'язку
зв'язку iз
iз скасуванням
скасуванням посади.
посади.
го
4) Член
Член Правлiння
Правлiння -- Долгов
Долгов Сергiй
Сергiй Юрiйович,
Юрiйович, фiзична
фiзична особа
особа не
не надала
надала
4)
згоди на
на розкриття
розкриття паспортних
паспортних даних,
даних, розмiр
розмiр пакета
пакета акцiй
акцiй (у
(у вiдсотках)
вiдсотках) згоди
0,000009%, змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi реорганiзацiєю виконавчого органу Товариства в одноособовий, у посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини, строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 10.04.2015. На
посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено у зв'язку iз скасуванням посади.
5) Член Правлiння - Трiнько Станiслав Антонович, фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) - 0,000009%, змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi - реорганiзацiєю виконавчого органу Товариства в одноособовий, у
посадової особи
особи вiдсутня
вiдсутня непогашена
непогашена судимiсть
судимiсть за
за корисливi
корисливi та
та посадовi
посадовi
посадової
злочини, строк,
строк, протягом
протягом якого
якого особа
особа перебувала
перебувала на
на посадi
посадi -- зз 21.06.2011.
21.06.2011.
злочини,
На посаду
посаду замiсть
замiсть особи,
особи, повноваження
повноваження якої
якої припинено,
припинено, нiкого
нiкого не
не признапризнаНа
чено уу зв'язку
зв'язку iз
iз скасуванням
скасуванням посади.
посади.
чено
24.09.2018 року
року рiшенням
рiшенням Наглядової
Наглядової ради
ради товариства,
товариства, на
на пiдставi
пiдставi пропро24.09.2018
токолу №2
№2 вiд
вiд 24.09.2018
24.09.2018 призначений
призначений (обраний)
(обраний) Директор
Директор товариства
товариства -токолу
Торохтей Сергiй
Сергiй Анатолiйович.
Анатолiйович. Фiзична
Фiзична особа
особа не
не надала
надала згоди
згоди на
на розкритрозкритТорохтей
тя паспортних
паспортних даних.
даних. Розмiр
Розмiр пакета
пакета акцiй
акцiй (у
(у вiдсотках)
вiдсотках) -- 0%.
0%. Змiни
Змiни уу перпертя
сональному складi
складi посадових
посадових осiб
осiб обґрунтованi
обґрунтованi -- реорганiзацiєю
реорганiзацiєю виконаввиконавсональному
чого органу
органу Товариства
Товариства вв одноособовий.
одноособовий. У
У посадової
посадової особи
особи вiдсутня
вiдсутня ненечого
погашена судимiсть
судимiсть за
за корисливi
корисливi та
та посадовi
посадовi злочини.
злочини. Посадова
Посадова особа
особа
погашена
призначена на
на строк
строк -- до
до прийняття
прийняття рiшення
рiшення Наглядовою
Наглядовою радою
радою товаристовариспризначена
тва про
про припинення
припинення повноважень.
повноважень. Iншi
Iншi посади,
посади, яка
яка обiймала
обiймала ця
ця особа
особа
тва
протягом останнiх
останнiх п'яти
п'яти рокiв
рокiв -- Голова
Голова Правлiння
Правлiння ПАТ
ПАТ ДЗПВ.
ДЗПВ.
протягом
III. Підпис
Підпис
III.
1. Особа,
Особа, зазначена
зазначена нижче,
нижче, підтверджує
підтверджує достовірність
достовірність інформації, що
1.
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Директор
Торохтей Сергiй Анатолiйович,
26.09.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570
3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 716-34-50 5. Електронна поштова адреса: Karina.Gajdash@privatbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: https://privatbank.ua/about/management/corp
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб
II. Текст повідомлення
Зміни (призначено,
Дата
звільнено,
Дата
вчинення
вчинення обрано або
дії
припинено
дії
повноваження)
1
2

Посада

Прізвище,
Розмір
ім'я, по бать- Ідентифічастки в
кові або пов- каційний
статутному
не найкод юрикапіталі
менування
дичної
емітента (у
юридичної
особи
відсотках)
особи
4
5
6

3
Член Правлiння (з питань комплаєнсу,
протидiї Лебединець
набуто пов24.09.2018
вiдмиванIгор
новажень
ню грошо- Анатолiйович
вих коштів
та юридичних питань)

0

Зміст інформації: На пiдставi Наказу № Э.DN-КП-2018-7160529 вiд
24.09.2018 АТ КБ "ПРИВАТБАНК" Лебединець Iгор Анатолiйович з 24 вересня 2018 року приступив до виконання обов'язкiв на посадi Член Правлiння (з питань комплаєнсу, протидiї вiдмиванню грошових коштів та
юридичних питань). Лебединця I.А. призначено на посаду Члена Правлiння (з питань комплаєнсу, протидiї вiдмиванню грошових коштів та
юридичних питань) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01 вересня 2018 року, проте
не ранiше моменту погодження Нацiональним банком України його кандидатури, на пiдставi Протоколу № 35 засiдання Наглядової ради АТ КБ
"ПРИВАТБАНК", проведеного 28 серпня 2018 року, строком на 3 (три) роки, з укладенням трудового договору (контракту). Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Cамозайнята особа. Дорадчi та консультацiйнi послуги у сферi фiнансiв, кредитування, ризику, збору, довiреностей.
Начальник вiддiлу фiнансової реструктуризацiї та вiдновлення (Б-1) ЗАТ
"AccessBank", Баку, Азербайджан (належить IFC, ЄБРР, BSTDB, KFW, AccessHolding, LFS). Незалежний член Наглядової ради ПАТ "ВТБ Банк", м.
Київ (член групи ВТБ, Росiя). Змiни у персональному складi посадових
осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правління Банку Крумханзл Петр 26.09.2018 р.

ПрАТ «Львівське акціонерне товариство
імені Лесі Українки» (код ЄДРПОУ 02968438) повідомляє про

втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію випуску акцій за №7/13/1/02,
яке було видане 31.01.2017 року Західним територіальним управлінням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Директор ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» Якимів О.Д.

Повідомлення
Повідомлення
про виникнення
виникнення особливої
особливої інформації
інформації емітента
емітента
про
Загальні відомості
відомості
I.I. Загальні
1. Повне
Повне найменування
найменування емітента:
емітента:
1.

ТОВАРИСТВО "СТОМА"

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ: 00481318
3. Місцезнаходження: 61105, м.Харкiв, вул. Ньютона, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 766 28 24 766-28-99
5. Електронна поштова адреса: stoma@stoma.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.stoma.kharkov.ua/doku
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
2. Текст повідомлення
24.09.2018 р. Наглядовою радою товариства було прийнято рiшення
про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю.
Предмет правочину: отримання товариством фiнансової допомоги на
зворотнiй основi вiд ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНIЧНОГО СИНТЕЗУ "БАРВА" у сумi 6 500 тис. грн.
Тип особи, заінтересованої у вчиненні Товариством правочину: юридична особа, в якiй акцiонер, який володiє 25 вiдсотками голосуючих акцiй товариства, є посадовою особою . Найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНIЧНОГО СИНТЕЗУ "БАРВА",
Мiсцезнаходження: Iвано-Франкiвська обл., Тисменицький р-н, с. Ямниця,
вул. Галицька 58, код 32257423. Ознаки заiнтересованостi: така юридична особа є стороною правочину.
Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" 4, "утримався" - 1, "проти" - немає. Ринкова вартість майна або послуг, що
є предметом правочину (тис. грн) - 6500 тис. грн..
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 178587 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності - 3,64%. Iнших iстотних умов правочину немає.
Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол засідання наглядової ради, на якому прийняте рішення - http://www.stoma.kharkov.ua./doku
III. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міситься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством.
Генеральний директор Древаль І.В.
25.09.2018 р.

Приватне акціонерне товариство
«Артем-Контакт»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство «Артем-Контакт» (код за ЄДРПОУ
22860482). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 483-69-38. Електронна поштова адреса –
artemkontakt@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет - http://artemkontakt.kiev.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу
посадових осіб.
2.Текст повідомлення
Згідно з рішенням наглядової ради від 26.09.18р. відбулися наступні
зміни у складі посадових осіб: припинені повноваження члена правління
Мельничука Леоніда Яковича в зв»язку зі смертю, термін перебування на
посаді – 2 роки, розмір пакета акцій – 0,87220 %; обраний на посаду члена
правління Прокопець Руслан Миколайович на термін до 26.10.21р., розмір пакета акцій - 0,24441%, інші посади, які обіймав протягом останніх 5
років – майстер виробничої дільниці ПрАТ «Артем-Контакт», непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має, не надав згоду 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 правління 	Рахманов Д.Г.
26.09.18р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
Повідомлення
про виникнення особливої
інформації емітента
про виникнення
особливої
інформації емітента
I. Загальні
відомості
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВА1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД
РИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОКАТНИХ ВАЛКIВ"
ПРОКАТНИХ
ВАЛКIВ"
2. Код за ЄДРПОУ: 00187375

2. Місцезнаходження:
Код за ЄДРПОУ: 00187375
3.
49023, мiсто Днiпро, вулиця Яхненкiвська, буди3. 2Місцезнаходження: 49023, мiсто Днiпро, вулиця Яхненкiвська, будинок
нок
2
4. Міжміський
код, телефон та факс: (0562) 348345
4. Електронна
Міжміський код,
телефон
та факс:
(0562) 348345
5.
поштова
адреса:
dzpv@dzpv.dp.ua
5. Адреса
Електронна
поштова
адреса:
dzpv@dzpv.dp.ua
6.
сторінки
в мережі
Інтернет,
яка додатково використовується
6. Адресадля
сторінки
в мережі
Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом
розкриття
інформації:
ucap.dp.ua/00187375/
емітентом
для розкриття
інформації:
ucap.dp.ua/00187375/
7. Вид особливої
інформації:
Відомості
про зміну типу акціонерного
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного
товариства
товариства
II. Текст повідомлення
II. Текст повідомлення
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повідомлення про виникнення
I. Загальні особливої
відомості інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ДНIПРОМЕТРОБУД"
ТОВАРИСТВО
2. Код за ЄДРПОУ :"ДНIПРОМЕТРОБУД"
04880239

2. Місцезнаходження:
Код за ЄДРПОУ : 04880239
3.
49000, м. Днiпро, вул. Центральна, буд. 12
3. Міжміський
Місцезнаходження:
49000,там.факс:
Днiпро,
вул. Центральна,
буд. 12
4.
код, телефон
(056)745-57-55
(056)745-57-55
4.
Міжміський
код,
телефон
та факс:
(056)745-57-55 (056)745-57-55
5. Електронна поштова адреса:
d_m_s@3g.ua
5. Електронна
поштова
адреса:
d_m_s@3g.ua
6.
Адреса сторінки
в мережі
Інтернет,
яка додатково використовується
6. Адреса
сторінки
в мережі
Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом
для
розкриття
інформації:
http://04880239.smida.gov.ua
емітентом
для розкриття
інформації:
http://04880239.smida.gov.ua
7. Вид особливої
інформації:
Відомості
про зміну складу посадових
7. Вид
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб
емітента
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Текст"Днiпрометробуд",
повідомлення
1. Рішенням акціонераII.ПАТ
юридичної особи 1. Рішенням
ПАТ "Днiпрометробуд",
особивiдРВФДМУ
Україниакціонера
по Днiпропетровськiй
області, Наказ юридичної
№ 12/01-43-УКП
РВФДМУ України
по Днiпропетровськiй
області,Наглядової
Наказ № 12/01-43-УКП
вiд
25.09.2018р.
припинено
повноваження Голови
ради ПАТ "Днiп25.09.2018р. Михайленко
припинено повноваження
Голови Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд"
Сергія Михайловича.
рометробуд"
Сергіяна
Михайловича.
МихайленкоМихайленко
С.М. перебував
посаді Голови Наглядової ради ПАТ
Михайленко С.М.
перебував на
посаді Голови
Наглядової
ради ПАТ
"Днiпрометробуд"
з 30.04.2018р.
по 25.09.2018р.
Часткою
у статутному
ка"Днiпрометробуд" з 30.04.2018р. по 25.09.2018р. Часткою у статутному ка-
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Загальними зборами ПАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТЗагальними
ПАТроку
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ЗАВОД ПРОКАТНИХ
ВАЛКIВ" зборами
20.04.2018
прийнято рiшення (протокол
№27 вiд
НИХ ВАЛКIВ"про
20.04.2018
рокуакціонерного
прийнято рiшення
(протокол
№27 вiд
20.04.2018р.)
зміну типу
товариства
з публічного
на
20.04.2018р.)
про
зміну
типу
акціонерного
товариства
з
публічного
на
приватне. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про
приватне. Дата
реєстрацiї
вiдповiдних
змiн дореєстрi
вiдомостей
про
юридичну
особу,державної
що містяться
в Єдиному
державному
юридичюридичну
що містяться
в Єдиномутадержавному
реєстрi
юридичних
осiб, особу,
фiзичних
осiб-пiдприємцiв
громадських
формувань:
них осiб, року.
фiзичних
та громадських
формувань:
24.09.2018
Повнеосiб-пiдприємцiв
найменування акцiонерного
товариства
до змiни
24.09.2018 року.
Повне найменування
акцiонерного
товариства до змiни
ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ЗАПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКIВ". Повне найменування акцiонерного товарисВОДпiсля
ПРОКАТНИХ
ВАЛКIВ". Повне
найменування
акцiонерного товариства
змiни: АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ
тва пiсля
змiни: АКЦIОНЕРНЕ
ЗАВОД
ПРОКАТНИХ
ВАЛКIВ". ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКIВ". III. Підпис
III. Підпис достовірність інформації, що
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує
1.
Особа,
зазначена
нижче,
підтверджує
достовірність
інформації,згідщо
міститься у повідомленні, та визнає, що вона
несе відповідальність
міститься
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
но із законодавством.
Директор
Директор
Торохтей Сергiй Анатолiйович,
Торохтей Сергiй Анатолiйович,
26.09.2018 р.
26.09.2018 р.
пiталi товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посапiталiзлочини
товариства
не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові
не має.
дові
не акцiонера
має.
2. злочини
Рiшенням
ПАТ "Днiпрометробуд", юридичної особи 2. Рiшенням
ПАТ "Днiпрометробуд",
особивiдРВФДМУ
Україниакцiонера
по Днiпропетровськiй
област, Наказ юридичної
№ 12/01-43-УКП
РВФДМУ України
по Днiпропетровськiй
област, обрано
Наказ №
12/01-43-УКПчлевiд
25.09.2018р.
Сидоренко
Олексія Анатолійовича
з 25.09.2018р.
25.09.2018р.
Сидоренко
Олексія
Анатолійовича
обрано
25.09.2018р.
членом
Наглядової
ради ПАТ
"Днiпрометробуд"
на строк
дознаступних
загальномзборiв
Наглядової
ради Товариства.
ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до наступних загальних
акцiонерiв
них
зборiв акцiонерiв
Товариства. акцiонера Товариства, юридичної особи
Сидоренко
О.А. є предсавником
Сидоренко
О.А. єпо
предсавником
акцiонера
Товариства,
особи
- РВФДМУ
України
днiпропетровськiй
областi.
Часткою юридичної
у статутному
ка- РВФДМУ
Українине
по володiє,
днiпропетровськiй
областi.директором,
Часткою у статутному
капiталi
Товариства
не є незалежним
непогашеної
пiталi Товариства
не володiє,
не є злочини
незалежним
директором, непогашеної
судимостi
за корисливi
та посадовi
не має.
судимостi
за корисливi
та посадовi
злочини
має. начальник вiддiлу РВ
Посада, яку
займав протягом
останнiх
5-тинерокiв:
Посада,
яку займав протягом
останнiх
5-ти
рокiв:категорiї
начальник
РВ
ФДМУ
по Днiпропетровсьiй
областi,
юрист
першої
КП вiддiлу
"Жил серФДМУДМР,
по Днiпропетровсьiй
юрист
першої категорiї КП
"Жил сервiс-5"
начальник вiддiлуобластi,
РВ ФДМУ
по Днiпропетровсьiй
областi.
вiс-5" ДМР, начальник вiддiлу РВIII.
ФДМУ
по Днiпропетровсьiй областi.
Підпис
III. Підпис достовірність інформації, що
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує
1. Особа,
зазначена нижче,
підтверджує
інформації,
що
міститься
у повідомленні,
та визнає,
що вонадостовірність
несе відповідальність
згідно
міститься
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із
законодавством.
із2.
законодавством.
Найменування посади
2. Найменування
посадиТаран Станiслав Олександрович 26.09.2018 р.
Голова правлiння
Голова правлiння Таран Станiслав Олександрович 26.09.2018 р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Трускавецькурорт»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Трускавецькурорт»
2. Код за ЄДРПОУ: 30322940
3. Місцезнаходження: 82200 Львівська обл, м. Трускавець, бульвар Ю.Дрогобича, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (03247) 60-0-00, (03247) 60-0-02
5. Електронна поштова адреса: finzastdr@truskavetskurort.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://truskavetskurort.ua/ua/
news/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов’язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства
ІІ. Текст Повідомлення
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін до статуту: Загальні збори акціонерів Приватного
акціонерного товариства «Трускавецькурорт» (надалі - Товариство).
Дата прийняття рішення: 21.09.2018 р.
Дата набрання чинності змін до статуту: 21.09.2018 р.
Кількість акціонерів на дату прийняття рішення: 22 (двадцять дві)
особи.
Опис змін до статуту емітента: зміни виключають із статуту переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх
власником до продажу третій особі.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Генеральний директор
Драновський А.Л.
27.09.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРЕМНО ХЛІБ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05509694
3. Місцезнаходження: 43008 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13 Б
4. Міжміський код, телефон та факс: (0332) 780986 ,
(0332) 787300
5. Електронна поштова адреса: info@teremno.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://hlib.teremno.com.ua/
OsblyvaInf.html
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства
ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття рішення: 18.09.2018 року. Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: загальні
збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРЕМНО ХЛІБ». Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань: 26.09.2018 року. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРЕМНО ХЛІБ». Повне найменування акціонерного товариства після зміни:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРЕМНО ХЛІБ».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління
Тищенко А.О.
27.09.2018

акціонерне товариство
«Український будівельно інвестиційний банк»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
Повне найменування емітента:
акціонерне товариство
«Український будівельно інвестиційний банк»
Ідентифікаційний код юридичної
26547581
особи
Місцезнаходження:
01133 м.Київ, б-р Л.Українки, 30-В
Міжміський код, телефон та факс
(044) 3643490, 4940228
Електронна поштова адреса:
shymanskats@ubib.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, https://ubib.com.ua/about/
яка додатково використовується
emitents
емітентом для розкриття
інформаціїї
Вид особливої інформації
Відомості про прийняття
рішення про попереднє надання
згоди на вчинення значних
правочинів
ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалі Банк) 27.09.2018 прийнято рішення надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись Банком протягом не більш як
одного року з дати прийняття цього рішення за операціями з розміщення
депозитних сертифікатів Національного банку України, ринкова вартість
яких перевищує двадцять п’ять відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку. Гранична сукупність вартості значних правочинів не повинна перевищувати 10 млрд. грн., а вартість кожного вчиненого такого правочину не повинна перевищувати 500 млн. грн.
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
операції з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку
України.
Гранична сукупність вартості значних правочинів не повинна перевищувати 10 млрд. грн., а вартість кожного вчиненого такого правочину не
повинна перевищувати 500 млн. грн.
Вартість активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності
(2017 р.) - 980,795 млн.грн.;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 1019,58%;
Загальна кількість голосуючих акцій - 18837 шт.; кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 18837 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 18837 шт.; «проти» прийняття рішення – 0 шт.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова правління
АТ «Укрбудінвестбанк» 	В.П.Качуровський
М.П.
27.09.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ЦЕНТРЕНЕРГО”
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ
22927045
3. Місцезнаходження
03022, м.Київ, Козацька, 120/4 лiт. "Є"
4. Міжміський код, телефон та
(044) 364-02-00 (044) 364-02-66
факс
5. Електронна поштова
kanc@centrenergo.com
адреса
6. Адреса сторінки в мережі
www.centrenergo.com
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів
II. Текст повідомлення
25.09.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол
№14/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме
укладання договору мiж Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центренерго» щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в
межах смт. Слобожанське Змiївського району Харкiвської областi, площею
0,2460 га, на якiй розташований об’єкт нерухомого майна ПАТ «Центренерго», що облiковується на балансi Змiївської ТЕС ПАТ «Центренерго» (ситроцех, коптильний цех) з рiчною орендною платою 56 375,82 грн.
Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 0,00056 вiдсоткiв.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 25.09.2018 (протокол
№14/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» прийняття рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11
роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу
20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
25.09.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол
№14/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме
укладання договору мiж Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центр
енерго» щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в
межах смт. Слобожанське Змiївського району Харкiвської областi, площею
0,0110 га, на якiй розташований об’єкт нерухомого майна ПАТ «Центренерго», що облiковується на балансi Змiївської ТЕС ПАТ «Центренерго» (господарський бокс) з рiчною орендною платою 1 474,70 грн.
Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 0,000015 вiдсоткiв.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 25.09.2018 (протокол
№14/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» прийняття рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11
роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
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Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу
20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
25.09.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол
№14/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме
укладання договору мiж Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центренерго» щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в
межах смт. Слобожанське Змiївського району Харкiвської областi, площею
0,1496 га, на якiй розташований об’єкт нерухомого майна ПАТ «Центренерго», що облiковується на балансi Змiївської ТЕС ПАТ «Центренерго» (ресторан) з рiчною орендною платою 174 105,68 грн.
Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 0,001728 вiдсоткiв.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 25.09.2018 (протокол №14/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що
проголосували «за» прийняття рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що
проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада
правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5
п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу
20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
25.09.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол
№14/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме
укладання договору мiж Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центренерго» щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в
межах смт. Слобожанське Змiївського району Харкiвської областi, площею
0,1582 га, на якiй розташований об’єкт нерухомого майна ПАТ «Центренерго», що облiковується на балансi Змiївської ТЕС ПАТ «Центренерго» (готель) з рiчною орендною платою 51 551,05 грн.
Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 0,00051 вiдсоткiв.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 25.09.2018 (протокол №14/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що
проголосували «за» прийняття рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що
проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада
правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5
п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу
20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
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
Коземко О.М.
Виконуючий обов'язки
(підпис)
(ініціали та прізвище
генерального директора
керівника)
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"
26.09.2018
(дата)
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