Щоденне офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Інформаційні повідомлення та
новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила, зупинила,
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о.
директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.11.2015р.
№1843 (зі змінами), підпункту а) пункту 3 Розділу І Порядку
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за
№822/23354 (зі змінами), та відповідно до документів, наданих Публічним акціонерним товариством «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ», 04208, м. Київ, вул. Порика Василя, 13, код за ЄДРПОУ: 38770082, на зупинення обігу
акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, зупинено обіг простих іменних акцій Публічного акціонерного
товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» — розпорядження №428-КФ-З від 23 жовтня 2017 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: «25» жовтня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о.
директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 №1843 (із змінами), на підставі п. 11 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), та відповідно до відомостей
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань, у формі
Витягу від 19.10.2017 року №1003147623 про внесення
06.04.2016 запису про судове рішення про визнання юридичної особи ЗАТ «Будівельне підприємство №16
«Оздоббуд» (код за ЄДРПОУ: 01272166) банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, за рішенням Господарського суду Львівської області, 28.03.2016, 914/3120/15,
та інформації ліквідатора Козій В.Ю., отриманої листом
від 28.09.2017 року №02-27/48 (вх. № 28418 від 02.10.2017
року), зупинено обіг акцій ЗАТ «Будівельне підприємство
№16 «Оздоббуд» (код за ЄДРПОУ: 01272166) – розпорядження № 429-КФ-З від 24 жовтня 2017 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: «26» жовтня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о.
директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, 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), та відповідно до повідо-

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№202, 25 жовтня 2017 р.

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
млення державного реєстратора щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи ЗАТ «Унімекс» (код за ЄДРПОУ: 23877668)
шляхом її ліквідації, що отримано від Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської
ради Яркіної Л.І. від 26.09.2017 року №0195-03-02/х (за
вх.№28382/3 від 02.10.2017 року), скасовано реєстрацію
випуску акцій ЗАТ «Унімекс» (код за ЄДРПОУ: 23877668).
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Унімекс»
від 01.10.1999 року №291/08/1/99, видане Запорізьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження
№350-КФ-С-А від 20 жовтня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о.
директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії
від 10.11.2015 №1843, зі змінами, 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), та відповідно до повідомлення
державного реєстратора щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи
ВАТ «ВИЛОКСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА» (код за ЄДРПОУ:
05468239) шляхом її ліквідації, що отримано від Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області Калинар Є.П. від 20.09.2017 року №0111/76 (за вх.№27743 від 25.09.2017 року), скасовано реєстрацію випуску акцій ВАТ «ВИЛОКСЬКА ВЗУТТЄВА
ФАБРИКА» (код за ЄДРПОУ: 05468239). Свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій ВАТ «ВИЛОКСЬКА ВЗУТТЄВА
ФАБРИКА» від 29.05.1997 року №37/07/1/97, видане Закарпатським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження №344/1-КФ-С-А від 17 жовтня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о.
директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 9 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
19.10.2017 №1003148161 про внесення 15.09.2017 запису
про припинення юридичної особи ВАТ «Бродецький цукровий завод» (код за ЄДРПОУ - 00371570) у зв’язку з визнанням її банкрутом, 30.08.2017, 10/84-10, Господарський суд
Вінницької області, та інформації, наданої ліквідатором
ВАТ «Бродецький цукровий завод» листом від 18.09.2017
(вх.№27930 від 27.09.2017р.), скасовано реєстрацію випуску акцій ВАТ «Бродецький цукровий завод» (код за ЄДРПОУ
2

- 00371570). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
ВАТ «Бродецький цукровий завод» від 26.02.1999 року
№56/02/1/99, видане Вінницьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
анульовано – розпорядження №349-КФ-С-А від 19 жовтня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о.
директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 №1843 (із змінами) 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 19.10.2017
№1003147240 про внесення 11.09.2017 запису про початок
процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи ЗАТ «Санбі» (код за
ЄДРПОУ - 22149458) шляхом її ліквідації, та інформації наданої департаментом НКЦПФР у Східному регіоні
27.09.2017р. №23/03/44, скасовано реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Санбі» (код за ЄДРПОУ - 22149458). Свідоцтво
про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Санбі» (код за ЄДРПОУ
- 22149458) від 04.06.1998 року №255/08/1/98, видане Запорізьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження №348-КФ-С-А від 19 жовтня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о.
директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 №1843 (із змінами) 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 (із змінами), відповідно до документів, наданих
ПрАТ «Інтер-Контакт» (01004, м. Київ, вул. Шота Руставелі,
буд.16, код за ЄДРПОУ: 20009598) на скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «Інтер-Контакт» у зв’язку з його ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ІнтерКонтакт». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
ПрАТ
«Інтер-Контакт» від 09 березня 2011 року
№113/10/1/11, видане 11.10.2011 Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
в м. Києві та Київській області, анульовано – розпорядження №353-КФ-С-А від 24 жовтня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о.
директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 9 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
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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 19.10.2017
№1003149092 щодо внесення 12.09.2017 запису про державну реєстрацію припинення ВАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №13» (код за ЄДРПОУ: 00291888) за судовим рішенням Господарського суду Харківської області
про припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її
банкрутом, 04.09.2017, 04.09.2017, 5023/4393/11, та інформації, отриманої від Департаменту Комісії в Східному регіоні
службовою запискою від 18.10.2017 №23/03/120, скасовано
реєстрацію випуску акцій ВАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №13» (код за ЄДРПОУ: 00291888). Свідоцтво
про реєстрацію випуску акцій ВАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №13» (код за ЄДРПОУ: 00291888) від 05.06.2001
року №74/20/1/01, видане Харківським територіальним
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 351-КФ-С-А від
24 жовтня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о.
директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 9 розділу І
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-

вого 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 19.10.2017
№1003149101 щодо внесення 08.09.2017 запису про державну реєстрацію припинення ЗАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД
БУДГІДРАВЛИКА» (код за ЄДРПОУ: 33815170) за судовим
рішенням Господарського суду Харківської області про припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом,
29.08.2017, 29.08.2017, 922/3997/15, та інформації, отриманої від Департаменту Комісії в Східному регіоні службовою
запискою від 18.10.2017 №23/03/120, скасовано реєстрацію
випуску акцій ЗАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД БУДГІДРАВЛИКА» (код за ЄДРПОУ: 33815170). Свідоцтво про реєстрацію
випуску акцій ЗАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД БУДГІДРАВЛИКА» (код за ЄДРПОУ: 33815170) від 08.12.2005 року
№83/20/1/05, видане Харківським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
анульовано – розпорядження №352-КФ-С-А від 24 жовтня 2017 року.
24.10.2017 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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКЕ РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ»,

особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів
(контрактів).
Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватися в день та за місцем їх
проведення з 09.30 до 09.50. Для участі у Зборах акціонерам товариства
необхідне мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та
довіреність на право участі та голосування на Зборах, засвідчену згідно
вимог чинного законодавства. Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними дія
прийняття рішень, проектами рішень Зборів, а також надати письмові пропозиції до проекту порядку денного або проектів рішень за місцезнаходженням товариства: 69600, м. Запоріжжя, вул. Теплична, буд. 16
(кім. № 5) в робочі дні тижня з 9.00 до 12.00 години (ознайомитись з документами також можна в день проведення Зборів у місці їх проведення).
Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний
директор товариства – Бублик В. І.
Інформація про проведення Зборів разом з проектами рішень щодо
кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на
власному веб-сайті Товариства: http://sdrbsu.prat.in.ua.
Наглядова рада Товариства

Публічне акціонерне товариство «Головний інститут по проектуванню заводів тракторного, автомобільного та сільськогосподарського машинобуду-

Проект порядку денного зборів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з Публічного на Приватне.
4. Затвердження нового найменування Товариства та Статуту в новій
редакції.
5. Про державну реєстрацію статуту, надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту та протоколу зборів.
6. Про внесення змін до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань.
7. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства: Про
Загальні збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревізійну
комісію.
8. Про дострокове припинення повноважень та обрання наглядової
ради Товариства.
9. Затвердження умов договорів із членами Наглядової Ради та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.
Наглядова рада ПАТ «Гіпротракторосільгоспмаш»

код за ЄДРПОУ: 04720375
(надалі - товариство)
повідомляє про проведення позачергових загальних Зборів акціонерів
(надалі - Збори), які відбудуться 30 листопада 2017 року о 10.00 годині за
місцезнаходженням товариства: 69600, м. Запоріжжя, вул. Теплична, буд.
16 (приміщення актової зали - кім. № 5). Дата складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних Зборах – 24 листопада 2017 року.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):
1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Внесення змін до Статуту товариства.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів
Наглядової ради.
4. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з
членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання

вання» , скорочено ПАТ «Гіпротракторосільгоспмаш»,
код 00236903 (далі-Товариство), місцезнаходження: 61166, місто Харків,
проспект Науки, будинок 40 повідомляє, що 28 листопада 2017 року
об 11-00 годині відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: м.Харків, пр. Науки, 40 у кімнаті 227, яка розташована на 2-му поверсі. Реєстрація учасників зборів з 10-00 до 10-45 у день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь в зборах, - 22.11.2017 року. Акціонери можуть особисто або через
своїх представників за довіреністю за наявності повноважень, необхідних
для реєстрації учасників загальних зборів акціонерів, ознайомитись з матеріалами порядку денного та внести пропозиції у робочі дні з 11-00 до 16-00
за місцезнаходженням Товариства у кімнаті 511, 5-й поверх. Відповідальна
особа — перший затупник голови Правління Калашник Д.В. У день проведення зборів з відповідними матеріалами можно ознайомитись за місцем їх
проведення. Телефон для довідок: (057)7204365. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сторінці Товариства: at.gtshm.com.ua.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№202, 25 жовтня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне
товариство «Веско»

Публічне акціонерне товариство
Організаційно-правова форма
емітента:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00282049
емітента:
84205, Донецька область, м. ДружМісцезнаходження емітента:
ківка, вул. Індустріальна, буд.2
Міжміський код, телефон та факс (06267) 3-45-42, 3-29-16
емітента:
grinenkodu@vesco.donetsk.ua
Електронна поштова адреса:
Відомості про прийняття рішення
Вид відомостей:
про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких
є заінтересованість
Текст повідомлення:
23 жовтня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №26)
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення
якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отримання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд Приватного акцiонерного товариства «Огнеупорнеруд», Донецька обл., Добропiльський район, с. Шахове (с.Октябрське),
вул. Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, що є афiлiйованою особою
ПАТ
«Веско». Сума коштiв, що є предметом правочину становить
25 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає
2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину,
до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 1,2490%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром
сумами (декiлькома платежами); повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок
має бути зроблений не пiзнiше 11.01.2018 року; фiнансова допомога може бути
повернена Позичальником достроково.
23 жовтня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №26)
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отримання
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд Публiчного
акцiонерного товариства «Дружкiвське рудоуправлiння», Донецька обл.,
м. Дружкiвка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, що є
афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом правочину становить 50 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016
рiк складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 2,4979%.
Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може
здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не
пiзнiше 11.01.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена Позичальником достроково.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Генеральний директор
Є.В. Цимарман

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «КАТП-1028». 2. Код за ЄДРПОУ: 05447639.

3. Місцезнаходження: 09109 Київська обл., м. Біла Церква Мережна, 10.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04563) 6-22-11 (04563) 6-20-24.
5. Електронна поштова адреса: katp1028@gmail.com. 6. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: katp1028.in.ua. 7. Вид особливої інформації: Зміна складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової Ради (протокол № 10 від 20.10.2017) Олятовський Микола Михайлович припиняє повноваження члена Правління з 20.10.2017 року у зв’язку із звільненням за угодою сторін, відповідно до поданої заяви. Акціями емітента не володіє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом
якого особа перебувала на посаді: 1 рік 3 місяці. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Замість посадової особи нікого 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. В. о. Голови правлiння Півторак В. О.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне

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
"Укртранснафта"

31570412
01010, м. Київ, вул. Московська,
32/2
0442015797 0442015778
symonov@ukrtransnafta.com
www.ukrtransnafta.com

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта» вiд
17.10.2017 №129 вiдповiдно до частини першої , пункту 19 частини другої
статтi 33, статтi 49 Закону України «Про акцiонернi товариства», пунктiв 10.1,
10.16 Статуту ПАТ «Укртранснафта» достроково припинено повноваження
голови ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртранснафта» Тахтая Андрiя Володимировича. Акцiями ПАТ «Укртранснафта» не володiє; непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, згода на розкриття паспортних даних
не надавалась.Тахтай А.В. перебував на вказанiй посадi з 25.05.2017.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта»
вiд 17.10.2017 №129 вiдповiдно до частини першої , пункту 19 частини
другої статтi 33, статтi 49 Закону України «Про акцiонернi товариства»,
пунктiв 10.1, 10.16 Статуту ПАТ «Укртранснафта» достроково припинено
повноваження члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртранснафта» Шишкова
Олександра Валентиновича. Акцiями ПАТ «Укртранснафта» не володiє;
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на
розкриття паспортних даних не надавалась. Шишков О.В. перебував на
вказанiй посадi з 25.05.2017.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта»
вiд 17.10.2017 №129 вiдповiдно до частини першої , пункту 19 частини
другої статтi 33, статтi 49 Закону України «Про акцiонернi товариства»,
пунктiв 10.1, 10.16 Статуту ПАТ «Укртранснафта» головою ревiзiйної
комiсiї ПАТ «Укртранснафта» обрано з дня, наступного за днем прийняття
цього рiшення, Шишкова Олександра Валентиновича, встановлено строк
його повноважень - 3 (три) роки з дня, наступного за днем прийняття цього рiшення. Акцiями ПАТ «Укртранснафта» не володiє; непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на розкриття
паспортних даних не надавалась. Iнформацiя про посади, якi обiймала
особа протягом останнiх п'яти рокiв: 02.2013 - 02.2014 Duglas Alliance LTD,
керiвник служби внутрiшнього аудиту; 07.2014 - 10.2015 ТОВ «Аудиторська фiрма «КРЕДО АУДИТ», провiдний аудитор; 10.2015 - 02.10.2017
Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», заступник начальника Вiддiлу аналiзу фiнансових порушень Департаменту внутрiшнього
аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України»; 02.10.2017
по т.ч. заступник начальника вiддiлу Департаменту, керiвник групи аудиту
з питань шахрайства Служби внутрiшнього аудиту Нацiональної
акцiонерної компанiї «Нафтогаз України».
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта»
вiд 17.10.2017 №129 вiдповiдно до частини першої , пункту 19 частини
другої статтi 33, статтi 49 Закону України «Про акцiонернi товариства»,
пунктiв 10.1, 10.16 Статуту ПАТ «Укртранснафта» членом ревiзiйної комiсiї
ПАТ «Укртранснафта» обрано з дня, наступного за днем прийняття цього
рiшення, Пустовойтову Кристину Миколаївну, встановлено строк його пов
новажень - 3 (три) роки з дня, наступного за днем прийняття цього рiшення.
Акцiями ПАТ «Укртранснафта» не володiє; непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, згода на розкриття паспортних даних не надавалась. Iнформацiя про посади, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв: 2010 - 2015 заступник начальника управлiння
ПАТ «Укргазбанк»; 2015-2017 старший аналiтик ПАТ «Кредитiнвестбанк»,
з 04.2017 по т.ч. Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України»,
начальник вiддiлу оцiнки ризикiв Служби внутрiшнього аудиту Нацiональної
акцiонерної компанiї «Нафтогаз 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
Гавриленко Микола Миколайович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.10.2017
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ»
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
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента
ТОВАРИСТВО «IЧНЯНСЬКИЙ
МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ
КОМБIНАТ»
2. Код за ЄДРПОУ
00381152
3. Місцезнаходження
16703, м. Iчня, вул. Вишнева, 4
4. Міжміський код, телефон та (04633) 2-40-95 д/н
факс
5. Електронна поштова
mkk@ichnya.com
адреса
6. Адреса сторінки
www.ichnya.com
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «IМКК» вiд 20 жовтня 2017
року прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради:
-звiльнено Кiнах Марину Володимирiвну (паспорт СН 588627
15.07.1997 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) з посади Голови Наглядової ради. Володiє 9,9999% акцiй Товариства. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на
посадi з 30.04.2015р. до 20.10.2017р.
-звiльнено Запорощук Валентина Анатолiйовича (паспорт НС
995858 12.07.2001 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi) з посади Члена Наглядової ради. Володiє 0,00725% акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. ПереПовідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство
"Унiверсал Банк"

21133352
04114, м.Київ,
Автозаводська, 54/19
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 390-54-19 (044) 390-54-19
5. Електронна поштова адреса
ndanylina@universalbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.universalbank.com.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Правлiння ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (надалi – «Банк») повiдомляє, що
на засiданнi Спостережної Ради Банку, яке вiдбулося 19.10.2017 року
(протокол №30/17 вiд 19.10.2017) було прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб Банку.
Прийняте рiшення про звiльнення Заступник Голови Правлiння з корпоративного бiзнесу - член Правлiння Гороховських Романа Юрiйовича за
угодою сторiн 20 жовтня 2017 року, згiдно п.1 ст.36 КЗпП України.
Гороховських Роман Юрiйович (паспорт ВВ 495164 виданий 07.08.1998
Київським РВ ДМУ ЦМВС України в Донецькiй обл.) перебував на посадi
Заступника Голови Правлiння з корпоративного бiзнесу - члена Правлiння
з 03.01.2012 року по 20.10.2017 року, не володiє часткою в статутному
капiталi Банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. На посаду Заступника Голови Правлiння з корпоративного бiзнесу члена Правлiння не обрано жодної особи.
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
Старомiнська Iрина Олександрiвна
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
19.10.2017
(дата)

бував на посадi з 30.04.2015р. до 20.10.2017р.
-звiльнено Фролову Свiтлану Анатолiйовну (паспорт НС 183303
24.10.1996 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi) з посади Члена Наглядової ради. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на
посадi з 30.04.2015р. до 20.10.2017р.
-призначено Кiнах Марину Володимирiвну (паспорт СН 588627
15.07.1997 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) на посаду Голови Наглядової ради. Володiє 9,9999% акцiй Товариства. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду на термiн 1 рiк. Попереднi посади: З 09.02.2011р. – Голова Наглядової ради ПАТ «IМКК».
-призначено Запорощук Валентина Анатолiйовича (паспорт НС
995858 12.07.2001 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi) на посаду Члена Наглядової ради. Володiє 0, 00725% акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду на термiн 1 рiк. Попереднi посади: З 09.02.2011р. –член
Наглядової ради ПАТ «IМКК».
-призначено Фролову Свiтлану Анатолiйовну (паспорт НС 183303
24.10.1996 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi) на посаду
Члена Наглядової ради. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду на термiн 1 рiк. Попереднi посади: З 30.04.2015р. –член Наглядової ради ПАТ «IМКК».
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
Решетняк Сергiй Андрiйович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
20.10.2017
(дата)
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК»
1. Повне найменування емітента:

2. Код за ЄДРПОУ: 14359845
3. Місцезнаходження: 01032 Київ Жилянська, 75
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 495-65-59 044 495-65-65
5. Електронна поштова адреса: papir@bta.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://btabank.ua/ukr/
osobliva_informaciya.php
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 Прийняття рішення про надання згоди на вчинення знач
них правочинів
II. Текст повідомлення
1) 19.10.2017 Наглядовою радою ПАТ «БТА БАНК» прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме:
укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) додаткової угоди до
Договору про врегулювання взаємовідносин, укладеного 31 березня
2016 між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк», з метою зменшення розміру зобов'язань та скорочення терміну виконання таких зобов'язань,
припинення забезпечення виконання зобов'язань.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 232 900,9 тис. грн.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ СТАНОМ НА 31.12.2016: 2 190 445 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВО
ЧИНIВ ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 10,63258%
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 Безвушко Є.О. 20.10.2017
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне
емітента
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 "Домiнiк"
00382208
36009, м. Полтава, вул. Маршала
Бiрюзова, 2
(0532) 50-50-40 (0532) 50-50-40
Seryogina_O_M@dominik.ua
www.dominik.ua

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

II. Текст повідомлення
17 жовтня 2017 року до ПрАТ «Домiнiк» надiйшло повiдомлення вiд
акцiонера Товариства - компанiї Sigma Advisors Inc. про припинення повноважень вiдкликаного акцiонером представника члена Наглядової ради представника акцiонера Дзюби Валерiї Олександрiвни (паспорт серiя МН
№ 874268, виданий Фрунзенським РВ ГУМВС України в Харкiвськiй областi
06.10.2006 р.) у зв'язку iз її звiльненням. Володiє 0,00% статутного
капiталу. На посадi члена Наглядової ради Товариства перебувала з
24.04.2017 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини.
17 жовтня 2017 року до ПраТ «Домiнiк» надiйшло повiдомлення вiд
акцiонера компанiї Sigma Advisors Inc.про набуття повноважень новим
членом Наглядової ради - представником акцiонера - Савiнової Алесi
Борисiвни (паспорт серiя ММ № 302946, виданий Орджонiкiдзевським РВ
ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 27.09.1999 р.) у зв'язку iз
звiльненням попереднього представника акцiонера Дзюби Валерiї
Олександрiвни.Строк надання повноважень - до 24.04.2020 р. Володiє
0,00 % статутного капiталу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади - провiдного аналiтика консолiдованої iнформацiї в ТОВ «СiгмаБлейзер
Консалтинг» та провiдного аналiтика консолiдованої iнформацiї в
Харкiвськiй фiлiї ТОВ «АГРО НОВАНИВА» ( ТОВ «Агродженерейшн Украї
на»). Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини.
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
Плаксiй Валерiй Iгорович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
17.10.2017
(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
Приватне акцiонерне
емітента

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
"Домiнiк"

00382208
36009, м. Полтава, вул. Маршала
Бiрюзова, 2
(0532) 50-50-40 (0532) 50-50-40
Seryogina_O_M@dominik.ua
www.dominik.ua

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Домiнiк» вiдповiдно до протоколу
№ 21 вiд 18.10.2017 р. припинено повноваження члена Правлiння
ПрАТ «Домiнiк» Петрик Лiлiї Михайлiвни (паспорт серiї КО № 663142, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
06.07.2006 р.) з 18.10.2017 року, у зв'язку iз її звiльненням. На посадi члена Правлiння перебувала з 14.03.2017 р. по 18.10.2017 р. Частки в статутному капiталi Товариства не має. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини не має.
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Домiнiк» вiдповiдно до протоколу
№ 21 вiд 18.10.2017 р. обрано Романенко Iрину Василiвну (паспорт серiя
КО № 482097, виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй
областi 27 сiчня 2003 року) на посаду члена Правлiння ПрАТ «Домiнiк» з
18.10.2017 р. по 14.03.2020 р. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - начальник фiнансового вiддiлу ПАТ «Полтавакондитер», начальник фiнансового вiддiлу ПраТ «Полтавакондитер»,
фiнансовий директор ПрАТ «Домiнiк».Частки в статутному капiталi Товариства не має. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi 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
Плаксiй Валерiй Iгорович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
18.10.2017
(дата)

Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство
«Нацiональний депозитарiй України»;2. Код за ЄДРПОУ 30370711
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, Нижнiй Вал, 17/8
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 591-04-33 (444) 482-52-01
5. Електронна поштова адреса opanchenko@csd.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.csd.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
20.10.2017 у зв'язку з отриманням повiдомлення НКЦПФР про замiну
члена Наглядової ради - представника акцiонера - держави припинено
повноваження Члена Наглядової ради ПАТ «НДУ» Папаiка Алли Вiкторiвни
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Акцiями ПАТ «НДУ» не
володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Строк перебування на посадi Члена Наглядової ради: з 20.04.2017 до
20.10.2017. Повiдомлення НКЦПФР про замiну члена Наглядової ради представника акцiонера - держави не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб. Повiдомлення НКЦПФР про замiну члена
Наглядової ради - представника акцiонера - держави надiслано на пiдставi
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Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту ПАТ «НДУ».
20.04.2017 у зв'язку з отриманням повiдомлення НКЦПФР про замiну
члена Наглядової ради - представника акцiонера - держави набуто повноважень Члена Наглядової ради Панченко Олександром Сергiйовичем (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Акцiями ПАТ «НДУ» не
володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Повiдомлення НКЦПФР про замiну члена Наглядової ради - представника
акцiонера - держави не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi
посадових осiб. Повiдомлення НКЦПФР про замiну члена Наглядової
ради - представника акцiонера - держави надiслано на пiдставi Закону
України «Про акцiонернi товариства» та Статуту ПАТ «НДУ». Членiв Наглядової ради ПАТ «НДУ» обрано на строк до наступних Рiчних загальних
зборiв акцiонерiв ПАТ «НДУ». Протягом останнiх 5 рокiв Панченко О.С.
обiймав наступнi посади: 2008 - 2015 - ТОВ КУА-АПФ «Тройка Дiалог Україна», директор, 2015 - дотепер - Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку, Член НКЦПФР. Панченко О.С. є представником акцiонера
Держави Україна в особi НКЦПФР та не є акцiонером, представником групи
акцiонерiв або незалежним директором ПАТ «НДУ».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади Голова Правлiння 	Миндаугас Бакас
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 23.10.2017

№202, 25 жовтня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА"

(код за ЄДРПОУ 00851376, місцезнаходження: 44700, Волинська обл.,
Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, надалі за текстом - Товариство)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства (надалі за текстом - Збори), які відбудуться 14.11.2017 року о 10 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 44700, Волинська
обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, адміністративний
будинок ПрАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА", 1-й поверх, актова зала. Реєстрація учасників Зборів проводиться в день та за
місцем їх проведення з 09 години 15 хвилин до 09 години 50 хвилин. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається
станом на 24 годину 08.11.2017.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Вибори лічильної комісії зборів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту
у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту
Товариства у новій редакції.
4. Про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Визначення уповноваженої
особи на підписання внутрішніх положень Товариства у новій редакції.
5. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
До дати проведення Зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 15-00 за місцезнаходженням
товариства (44700, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, перший поверх адміністративної будівлі, кабінет юридичного відділу). Відповідальна особа - начальник юридичного відділу Товариства Чуб
Михайло Володимирович. В день проведення зборів ознайомитись з документами можна у місці проведення зборів. Адреса власного веб-сайту,
на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: chebaturochka.ua.
(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.
Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму
та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ
БУДУТЬ!
Наглядова рада
ПрАТ "ВОЛОДИМИР- ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА"
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"

(ПрАТ "КХТМ")
(надалі також - Товариство), що знаходиться за адресою: 49023, м.
Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 1, кімн. 9 (код за ЄДРПОУ 31157986).
Повідомляємо, що до переліку питань, що виносяться на голосування
(проекту порядку денного) позачергових загальних зборів Товариства, які
відбудуться 07 листопада 2017 року о 13.00 за адресою: 49023, м. Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 1, 2-й поверх, глядацька зала, опублікованого в офіційному друкованому органі "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 06.10.2017 року № 190, додано наступні питання:
12. Визначення основних напрямків діяльності Товариства.
13. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
14. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції, та особи, на яку покладається обов'язок з реєстрації
Статуту у державного реєстратора.
15. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.
Зміни до проекту порядку денного з проектом рішень щодо кожного з
питань розміщені на власному веб-сайті: khtm.inf.ua.
Виконавчий орган Товариства - Директор

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

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТОВАРИСТВО
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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
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(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-

кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
Наглядова рада ПАТ«Електромотор».
оформлені згідно діючого законодавства.
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
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 "БАЗИС"

14231737
14021, м. Чернiгiв, вул.Любецька, 70
0462-649226 0462-649227
info@bazis.cn.ua
www.bazis.cn.ua

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

II. Текст повідомлення
15.09.2017 року наглядовою радою ПАТ «БАЗИС» було прийняте
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: продажу нерухомого майна, ринкова вартiсть якого станом на 15.09.2017 року
складає 9850 тис. грн. 06.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв
ПАТ «БАЗИС» було прийняте рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року пiсля прийняття такого рiшення.
Вартiсть активiв ПАТ «БАЗИС» станом на 31.12.2016 року за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 38615 тис.грн., спiввiдношення
ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає
25,51%.
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
Склярець Андрiй Вiкторович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
24.10.2017
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повне найменування емітента:

Організаційно-правова форма
емітента:
Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента:
Місцезнаходження емітента:
Міжміський код, телефон та
факс емітента:
Електронна поштова адреса:
Вид відомостей:

Приватне акціонерне
товариство
«Огнеупорнеруд»

Приватне акціонерне товариство
24464945
85050, Донецька обл., Добропільський р-н, с. Октябрське (Шахово), Октябрська, 14
(06267) 3-45-42, 3-29-16
grinenkodu@vesco.donetsk.ua
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість

Текст повідомлення:
23 жовтня 2017 року Наглядовою радою ПРАТ «Огнеупорнеруд» (протокол №18) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину,
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Публiчному акцiонерному
товариству «Веско», Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Iндустрiальна,2, код
за ЄДРПОУ 00282049, що є афiлiйованою особою ПРАТ «Огнеупорнеруд». Сума коштiв, що є предметом правочину становить 25 000 000,00грн.
Вартiсть активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» за 2016 рiк складає
250 066 000,00грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» становить 9,9974%. Iншi
iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися
рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення
фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше
11.01.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Генеральний директор 	В.П. Черняков
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне
емітента
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 "БАЗИС"

14231737
14021, м. Чернiгiв, вул.Любецька, 70
0462-649226 0462-649227
info@bazis.cn.ua
www.bazis.cn.ua

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне
товариство «Дружківське рудоуправління»

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
емітента:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00191796
емітента:
84205, Донецька область, м. ДружМісцезнаходження емітента:
ківка, вул. Поленова, буд.112
Міжміський код, телефон та факс (06267) 3-45-42, 3-29-16
емітента:
grinenkodu@vesco.donetsk.ua
Електронна поштова адреса:
Відомості про прийняття рішення
Вид відомостей:
про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
Текст повідомлення:
23 жовтня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське
рудоуправлiння» (протокол №14) прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги
Публiчному акцiонерному товариству «Веско», Донецька обл.,
м. Дружкiвка, вул. Iндустрiальна, 2, код за ЄДРПОУ 00282049, що є
афiлiйованою особою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». Сума коштiв,
що є предметом правочину становить 50 000 000,00 грн. Вартiсть активiв
ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2016 рiк складає 500 849 000,00
грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» становить 9,9830%. Iншi iстотнi
умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися
рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення
фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше
11.01.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Генеральний директор
Є.В. Цимарман
II. Текст повідомлення
17.10.2017 року наглядовою радою ПАТ «БАЗИС» було прийняте
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: продажу частини нежитлової будiвлi, ринкова вартiсть якої станом на
17.10.2017 року складає 7074,292 тис. грн.
Вартiсть активiв ПАТ «БАЗИС» станом на 31.12.2016 року за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 38615 тис.грн., спiввiдношення
ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає
18,32%.
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
Склярець Андрiй Вiкторович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
24.10.2017
(дата)

Публічне акціонерне товариство
«Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство
«Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал»
2. Код за ЄДРПОУ - 26519933
3. Місцезнаходження – 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс – (044)206-33-88, (044) 206-33-51
5. Електронна поштова адреса – KAA@tc-bank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - http://www.tc-bank.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення – Відомості
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про зміну складу посадових осіб
ІІ. Текст повідомлення
Рiшення про звільнення посадової особи емiтента прийнято рiшенням Наглядової ради вiд 23 жовтня 2017 року (Протокол№2017-09). Посадова особа
Заєць Володимир Григорович (Посадова особа не надала згоди на розкриття її
паспортних даних)виключена з посади Члена Правлiння, Начальника служби
фiнансового монiторингу. Часткою в Статутному капiталi емiтента не володiє, не
погашеної судимостi за корисливi та посадi злочини не має. Строк, протягом
якого перебувала на посадi Члена Правлiння, Начальника служби фiнансового
монiторингу - 6 мiсяцiв. На мiсце посадової особи нікого не обрано.
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 ПАТ «АКБ «Траст-капітал» Кравченко П.І.

№202, 25 жовтня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виникнення
особливої інформації
(інформації про іпоПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
"ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА
ПТАХОФАБРИКА"
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
(код за ЄДРПОУ 00851376,
місцезнаходження:
I. Загальні
відомості 44700, Волинська обл.,
Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, надалі за текстом - Товариство)
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
повідомляє про проведення позачергових
загальних
зборів Товариства (надалі за текстом - Збори), які відбудуться
14.11.2017 "ДТЕК
року о 10 гоТОВАРИСТВО
дині 00 хвилин за місцезнаходженням
Товариства: 44700, Волинська
ДНIПРООБЛЕНЕРГО"
обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, адміністративний
2. Код за ЄДРПОУ
23359034
будинок ПрАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА", 1-й по3. Місцезнаходження
49107, м. Днiпро,
верх, актова зала. Реєстрація учасників Зборів проводиться в день та за
шосе Запорiзьке,22
місцем їх проведення з 09 години 15 хвилин до 09 години 50 хвилин. Пе4. Міжміський код, телефон та факс 056 373-50-59 056 373-53-41
релік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається
5. Електронна поштова адреса
PertsevDP@dtek.com
станом на 24 годину 08.11.2017.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.doe.com.ua
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
яка додатково використовується
(перелік питань, що виносяться на голосування):
емітентом для розкриття інформації
1. Вибори лічильної комісії зборів Товариства.
7. Вид особливої інформації
Відомості про рішення емітента
2. Прийняття рішень з питань порядку
Товариства.
пропроведення
утворення, Зборів
припинення
його
3. Про внесення змін до Статуту Товариства
та затвердження Статуту
філій, представництв
у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту
II. Текст повідомлення
Товариства у новій редакції.
24 Прожовтня
року Наглядовою
радою положень
ПАТ «ДТЕК
4.
внесення2017
та затвердження
змін до внутрішніх
ТоваДНIПРООБЛЕНЕРГО»
(далi
- Товариство),
з метою
оптимiзацiї
риства шляхом викладення
їх у новій
редакції. Визначення
уповноваженої
органiзацiйної
структури
Товариства,
прийнято
рiшення
про
припинення
особи на підписання внутрішніх положень Товариства у новій редакції.
(закриття)
вiдокремлених
пiдроздiлiвчленів
Товариства,
а саме:
5. Про припинення
повноважень
Ревізійної
комісії.
1.
ОДИНИЦI
ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ
РАЙОН
ЕЛЕКДо СТРУКТУРНОЇ
дати проведення
Зборів акціонери
мають можливість
ознайомитиТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК
ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (код ЄДР - 34367351), мiсцезнаходження: 51931,
денного, з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 15-00 за місцезнаходженням
Днiпропетровська обл., мiсто Днiпродзержинськ, Заводський район, вулиця
товариства (44700, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. ФедоВасильєва, будинок 43. Структурна одиниця здiйснювала дiяльнiсть з порівка, перший поверх адміністративної будівлі, кабінет юридичного віддістачання електричної енергiї споживачам на закрiпленiй територiї та
лу). Відповідальна особа - начальник юридичного відділу Товариства Чуб
передачi електричної енергiї електромережами 0,4-35 кВ, якi знаходились
Михайло Володимирович. В день проведення зборів ознайомитись з дона її балансi з використанням електромереж споживачiв, та обслуговувала
кументами можна у місці проведення зборів. Адреса власного веб-сайту,
всi електромережi Товариства напругою 0,4-35 кВ на закрiпленiй територiї;
на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з пи2. СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦI ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕтань, включених до проекту порядку денного: chebaturochka.ua.
РЕЖ
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ДТЕК
(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати доДНIПРООБЛЕНЕРГО» (код ЄДР - 34367110), мiсцезнаходження: 53600,
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
Днiпропетровська обл., Покровський район, селище мiського типу Покровське,
оформлені згідно діючого законодавства.
вулиця Набережна, будинок 171.Структурна одиниця здiйснювала дiяльнiсть з
Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму
постачання електричної енергiї споживачам на закрiпленiй територiї та
та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ
передачi електричної енергiї електромережами 0,4-35 кВ, якi знаходились на її
БУДУТЬ!
балансi з використанням електромереж споживачiв, та обслуговувала всi
електромережi Товариства напругою 0,4-35 кВ на закрiпленiй територiї;
Наглядова рада
3. СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦI КРИНИЧАНСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ
ПрАТ "ВОЛОДИМИР- ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА"
МЕРЕЖ
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (код ЄДР 34367205), мiсцезнаходження: 52300,
Днiпропетровська обл., Криничанський
селище мiського типу Кринички,
ДО УВАГИрайон,
АКЦІОНЕРІВ
вулиця Радянська, будинок 14.Структурна одиниця здiйснювала дiяльнiсть з
постачання електричної енергiї споживачам на закрiпленiй територiї та
передачi електричної енергiї електромережами 0,4-35 кВ, якi знаходились на її
балансi з використанням електромереж
споживачiв, та обслуговувала всi
(ПрАТ "КХТМ")
електромережi
Товариства
напругою
0,4-35
кВ на закрiпленiй
територiї.
(надалі також
- Товариство),
що
знаходиться
за адресою:
49023, м.
III. Підпис
Дніпро, просп. Мануйлівський, буд.
1, кімн. 9 (код за ЄДРПОУ 31157986).
1.
Особа, зазначена
підтверджує
достовірність
інформації,
що
Повідомляємо,
що донижче,
переліку
питань, що
виносяться на
голосування
міститься
у повідомленні,
визнає, що вона
несе відповідальність
згідно
(проекту порядку
денного)та
позачергових
загальних
зборів Товариства,
які
із
законодавством.
відбудуться
07 листопада 2017 року о 13.00 за адресою: 49023, м. ДніпНайменування
посади буд. 1, 2-й поверх,
Кухтiй
Вадим Юрiйович
ро,2.просп.
Мануйлівський,
глядацька
зала, опубліГенеральний
директор
(підпис)
(ініціали
та прізвище
керівника)
кованого
в офіційному
друкованому
органі
"Відомості
Національної
комі24.10.2017
сії з цінних паперів та фондовогоМ.П.
ринку" від 06.10.2017
року № 190, дода(дата)
но наступні питання:
12. Визначення основних напрямків діяльності Товариства.
13. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
14. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства
у новій редакції,
та особи, на яку
покладається
обов'язок
з реєстрації
Повідомлення
про виникнення
особливої
інформації
(інформації
про
Статуту
у державного
реєстратора.
іпотечні
цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
15. Внесення змін до Положення
про Загальні збори акціонерів Товаемітента
риства, затвердження Положення
провідомості
Загальні збори акціонерів ТоварисІ. Загальні
тва1.
у Повне
новій редакції.
найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідальЗміни
до проекту
порядку
денного з проектом рішень щодо кожного з
ністю
«Львівська
пивна
компанія»
питань
розміщені
на власному
2. Код
за ЄДРПОУ:
33285781веб-сайті: khtm.inf.ua.
Виконавчий
орган Товариства
- Директор
3. Місцезнаходження: 79069
Львів, Шевченка,
323
4. Міжміський код, телефон та факс: 032 234-90-45, 032 234-90-44
5. Електронна поштова адреса: Moroz_I@lpk.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://lpk.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
На посаду Головного бухгалтера 24 жовтня 2017 року було переведе-

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕНЕРГОСТАЛЬ"

(код за ЄДРПОУ 00190555, місцезнаходження: 61145, м. Харкiв, вул.
Космiчна, 22)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбудуться 10.11.2017 о 10-00 за адресою: м. Харків, вул. Космічна буд.22,
кімната бухгалтерії. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 09-30 до
09-50 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину
06.11.2017.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Про припинення повноважень Генерального директора.
4. Про припинення шляхом перетворення.
5. Про призначення комісії по припиненню (перетворенню).
6. Про визначення особи, уповноваженої на підписання установчих документів Товариства-правонаступника.
7. Про порядок і умови здійснення перетворення.
8. Про порядок обміну акцій на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника.
9. Про умови обов`язкового викупу акцій у акціонерів, які вимагають
цього, у разі коли ці акціонери голосували проти рішення загальних зборів про перетворення.
10. Про порядок та строк пред`явлення вимог кредиторами.
11. Про затвердження плану перетворення.
До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (61145, м.Харкiв, вул. Космiчна,
буд. 22, бухгалтерія) у робочі дні з 9-00 до 15-00. Відповідальна особа Генеральний директор Каратаєв В.В. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів. Адреса
власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: energostal.nr-avers.com.ua.
(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"

Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівська пивна компанія»
но з посади заступника головного бухгалтера на час відсутності основного працівника до дня фактичного виходу на роботу - Мороз Ірину Валентинівну (про що видано відповідний наказ), котра часткою у статутному
капіталі товариства не володіє, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у неї відсутня. До працевлаштування в ТзОВ «Львівська
пивна компанія» Мороз Ірина Валентинівна обіймала наступні посади:
Заступник головного бухгалтера ТзОВ «Львівська пивна компанія» (з
01.06.2011р. по 05.08.2016р., з 01.11.2016 по 23.10.2017), Заступник головного бухгалтера ТзОВ «Вест-Тобакко Груп» (з 01.07.2005 р. по
31.05.2011 р.), головний бухгалтер ТзОВ «Лаванда» (з 01.11.2002 р. по
30.06.2005р.)
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Генеральний директор
Солтис Н.В.
24.10.2017
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№202, 25 жовтня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Трест Київпiдземшляхбуд-2»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про
зміну складу посадових осіб емітента) Публiчне акцiонерне товариство «Трест Київпiдземшляхбуд-2». Код за ЄДРПОУ 04012721
1. Місцезнаходження
02105, м.Київ, Тампере, 13-Б
2. Міжміський код, телефон та
0445582700, 0445733649
факс
3. Електронна поштова адреса
kpds2@list.ru
4. Адреса сторінки в мережі
http://emitent.tetra-studio.com.ua/
Інтернет, яка додатково використо- tpshb-2
вується емітентом для розкриття
інформації
Текст повідомлення
Посадова особа тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення про приприпинення повноважень Голови Наглядової ради Кочерги Василя Михайловича прийняте 20.10.2017 р. на позачергових загальних зборах товариста (кворум 92,5%), протокол № 25. Паспортнi данi фiзичної особи:
посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi. Посадова особа
володiє 4.988% вiд СК АТ. Пропрацювала на посадi Голови Наглядової
ради з 2010 р.
Посадова особа тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення про обрання Члена Наглядової ради Кочерги Олега Васильовича прийняте
20.10.2017 р. на позачергових загальних зборах товариста (кворум 92,5%),
протокол № 25. Рiшення про обрання Голови Наглядової ради Кочерги
Олега Васильовича прийняте 20.10.2017 р. на засiданнi НР товариста, протокол № 5. Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась
надати паспортнi данi. Посадова особа володiє 3.202% вiд СК АТ. Попередня посада: Голова правлiння Товариства.
Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: Голови правлiння-керуючого
ПАТ «Трест Київпiдземшляхбуд-2», з 01.03.2011р. Термiн призначення:
згiдно Статуту АТ.
Посадова особа тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення про приприпинення повноважень Заступника голови Наглядової ради Самiленка
Миколи Костянтиновича прийняте 20.10.2017 р. на позачергових загальних
зборах товариста (кворум 92,5%), протокол № 25. Паспортнi данi фiзичної
особи: посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi. Посадова особа володiє 1.179% вiд СК АТ. Пропрацювала на посадi з 2010 р. Заступника
голови Наглядової ради
Посадова особа тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення про обрання Члена Наглядової ради Самiленка Миколи Костянтиновича прийняте
20.10.2017 р. на позачергових загальних зборах товариста (кворум 92,5%),
протокол № 25. Рiшення про обрання заступника голови Наглядової ради
Самiленка Миколи Костянтиновича прийняте 20.10.2017 р. на засiданнi НР
товариста, протокол № 5. Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа
вiдмовилась надати паспортнi данi. Посадова особа володiє 1.179% вiд
СК АТ. Попередня посада: Заступник голови Наглядової ради. Обiймала
протягом своєї дiяльностi посади: Керiвника СБМУ-1 ПАТ «Трест
Київпiдземшляхбуд-2». Термiн призначення: згiдно Статуту АТ.
Посадова особа тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення про припинення повноваження Члена Наглядової ради Iванової Iрини Леонiдiвни
прийняте 20.10.2017 р. на позачергових загальних зборах товариста (кворум 92,5%), протокол № 25. Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа
вiдмовилась надати паспортнi данi.
Посадова особа володiє 0.654% вiд СК АТ. Пропрацювала на посадi
Члена Наглядової ради з 30.03.2017 р.
Посадова особа тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення про припинення повноваження Члена Наглядової ради Сєдової Олени Тарасiвни
прийняте 20.10.2017р. на позачергових загальних зборах товариста (кворум 92,5%), протокол № 25. Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа
вiдмовилась надати паспортнi данi.
Посадова особа володiє 0.10% вiд СК АТ. Пропрацювала на посадi Члена Наглядової ради з 30.03.2017 р.
Посадова особа тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення про обрання Члена Наглядової ради Сєдової Олени Тарасiвни прийняте 20.10.2017 р.
на позачергових загальних зборах товариста (кворум 92,5%), протокол
№ 25. Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась надати
паспортнi данi.
Посадова особа володiє 0.10% вiд СК АТ. Попередня посада: не працює. Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: начальник кошториснодоговiрного вiддiлу треста.Термiн призначення: згiдно Статуту АТ.
Посадова особа тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення про припинення повноваження Члена Наглядової ради Катриченка Юрiя
Олексiйовича прийняте 20.10.2017 р. на позачергових загальних зборах
товариста (кворум 92,5%), протокол № 25. Паспортнi данi фiзичної особи:
посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi. Посадова особа
володiє 20.89% вiд СК АТ. Пропрацювала на посадi Члена Наглядової ради
з 30.03.2017р.
Посадова особа тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення про припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Задорожної Галини
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Михайлiвни прийняте 20.10.2017 р. на позачергових загальних зборах товариста (кворум 92,5%), протокол № 25. Паспортнi данi фiзичної особи:
посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi. Посадова особа
володiє 0.09% вiд СК АТ. Пропрацювала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї
з 30.03.2017 р.
Посадова особа тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення про обрання Члена Ревiзiйної комiсiї Задорожної Галини Михайлiвни прийняте
20.10.2017 р. на позачергових загальних зборах товариста (кворум 92,5%),
протокол № 25. Рiшення про обрання Голови Ревiзiйної комiсiї Задорожної
Галини Михайлiвни прийняте 20.10.2017 р. на засiданнi Ревiзiйної комiсiї
товариста, протокол № б\н вiд 20.10.2017 р. Паспортнi данi фiзичної особи:
посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi. Посадова особа
володiє 0.09% вiд СК АТ.
Попередня посада: Голова Ревiзiйної комiсiї. Обiймала протягом своєї
дiяльностi посади: заступника головного бухгалтера АТ. Термiн призначення: згiдно Статуту АТ.
Посадова особа тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення про припинення повноваження Члена Ревiзiйної комiсiїї Охрименка Сергiя
Iвановича прийняте 20.10.2017 р. на позачергових загальних зборах товариста (кворум 92,5%), протокол № 25. Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi. Посадова особа володiє
0.019% вiд СК АТ. Попередня посада: заступник начальника виробничотехнiчного вiддiлу треста Пропрацювала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї
з 30.03.2017 р.
Посадова особа тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення про обрання Члена Ревiзiйної комiсiїї Охрименка Сергiя Iвановича прийняте
20.10.2017 р. на позачергових загальних зборах товариста (кворум
92,5%), протокол № 25. Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа
вiдмовилась надати паспортнi данi. Посадова особа володiє 0.019% вiд
СК АТ. Попередня посада: заступник начальника виробничо-технiчного
вiддiлу треста
Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: заступника начальника
виробничо-технiчного вiддiлу треста.
Термiн призначення: згiдно Статуту АТ.
Посадова особа тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення про припинення повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Дейнеки Галини Андрiївни
прийняте 20.10.2017 р. на позачергових загальних зборах товариста (кворум 92,5%), протокол № 25. Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа
вiдмовилась надати паспортнi данi.
Посадова особа володiє 0.031% вiд СК АТ. Пропрацювала на посадi
Члена Ревiзiйної комiсiї з 30.03.2017 р.
Посадова особа тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення про обрання Члена Ревiзiйної комiсiї Печеного Дмитра Володимировича прийняте
20.10.2017 р. на позачергових загальних зборах товариста (кворум 92,5%),
протокол № 25. Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась
надати паспортнi данi.
Посадова особа володiє 0.006% вiд СК АТ. Попередня посада: головний
iнженер СБМУ-1 ПАТ «Трест Київпiдземшляхбу-2».Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: перший заступник начальника управлiння - головний
iнженер СБМУ-1 ПАТ «Трест Київпiдземшляхбу-2».Термiн призначення:
згiдно Статуту АТ.
Посадова особа АТ непогашеної судимостi немає. Рiшення про
звiльнення Головного бухгалтера Федорович Олени Андрiївни, згiдно наказу №41-к вiд 20.10.2017.Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа
вiдмовилась надати паспортнi данi. Посадова особа володiє 0% вiд СК АТ.
Пропрацювала на посадi з 2017 р.
Посадова особа АТ непогашеної судимостi немає. Рiшення про призначення Головного бухгалтера Нор Оксани Анатолiївни прийняте, згiдно наказу № 42-к вiд 20.10.2017 р. Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi. Посадова особа володiє 0% вiд
СК АТ. Попередня посада: заступник головного бухгалтера ПрАТ «КПШБ-2».
Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: з 02.01.2009 бухгалтера, з
01.11.2013 заступника головного бухгалтера ПрАТ «КПШБ-2». Термiн призначення: за домовленнiстю сторiн.
Посадова особа тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення про припинено повноваження Голови правлiння Кочерги Олега Васильовича прий
няте 20.10.2017 р. на позачергових загальних зборах товариста (кворум
92,5%), протокол № 25. Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа
вiдмовилась надати паспортнi данi.
Посадова особа володiє 3.202% вiд СК АТ. Пропрацювала на посадi
Голови правлiння ПАТ «Трест Київпiдземшляхбуд-2» з 01.03.2011 р.
Посадова особа тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення про обрання Голови правлiння Кочерги Василя Михайловича прийняте 20.10.2017 р.
на засiданнi НР товариста, протокол № 5. Паспортнi данi фiзичної особи:
посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi. Посадова особа
володiє 4.988% вiд СК АТ. Попередня посада: Голова Наглядової ради.
Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: Голови Наглядової ради
ПАТ «Трест Київпiдземшляхбуд-2» з 2010 року. Термiн призначення: згiдно
Статуту АТ.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
(Відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

ПрАТ по розробцi i виготовленню
засобiв механiзацiї будiвництва
«Мехбуд».

Код за ЄДРПОУ 05418038
1. Місцезнаходження
03142, м. Київ, Академiка Кримського, б.4/а
2. Міжміський код, телефон та 044-424-70-07
факс
3. Адреса сторінки в мережі
http://emitent.tetra-studio.com.ua/mehbud
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
Текст повідомлення
Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про припинення повноваження Заступника Голови правлiння Козаченко Олени
Iванiвни прийнято 18.10.2017 р., протокол Наглядової Ради № 9-2017.
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав): СТ 186367, виданий Макарiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй
областi 07.07.2010р. Посадова особа володiє 0,0% вiд СК ПрАТ. Перебувала на посадi 5 м.
Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про припинення повноваження Голови Правлiння Бєлова Володимира Робертовича прийнято 18.10.2017 р., протокол Наглядової Ради № 9-2017.
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав): СО 706869, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
10.07.2001р. Посадова особа володiє 0,0% вiд СК ПрАТ. Перебувала на
посадi 5 м.
Посадова особа непогашеної судимостi не має. Рiшення про призначення Генерального директора Бєлова Володимира Робертовича прийнято 18.10.17р. Протокол Наглядової Ради №9-2017 вiд 18.10.2010 р.
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав): серiя: СО номер: 706869, виданий Ленiнградським РУ Г УМВС Украї
ни в м. Києвi 10 липня 2001 р. Посадова особа володiє 0% вiд СК. Попередня посада: Голова Правлiння ПрАТ «Мехбуд». Обiймала протягом своєї
дiяльностi посади : генеральний директор, директор, заступник директора. Термiн обрання: на невизначений термiн.
ПОВІДОМЛЕННЯ
кредиторів про припинення шляхом перетворення

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДМЕХА
НІЗАЦІЯ-1» (надалі- ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ-1»), код ЄДРПОУ

03366121, місцезнаходження 87522, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Таганрозька, будинок № 40, повідомляє кредиторів ПрАТ «БУД
МЕХАНІЗАЦІЯ-1» про те, що позачерговими загальними зборами акціонерів
ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ-1» 18.10. 2017року було прийнято рішення:
1) Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БУДМЕХАНІЗАЦІЯ-1» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ-1» до якого переходять у повному обсязі всі його активи, майнові права, грошові кошти,
зобов’язання; місцезнаходження товариства-правонаступника: 87522, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Таганрозька, будинок 40.
2) Строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «БУД
МЕХАНІЗАЦІЯ-1», що припиняється, 2 (два) місяця з дня оприлюднення
повідомлення про рішення щодо припинення ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ-1»
шляхом перетворення.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента, ПрАТ Аудиторська
код за ЄДРПОУ, місцезнахофірма "Перспектива-К" ,
дження, міжміський код та
21563977, Трублаїні, 2, Київ, область,
телефон емітента
03134, Україна, 044 5373007
2. Дата розкриття повного тексту 20.10.2017
особливої інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
3. Адреса сторінки
www.afperspektiva.com
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
ІІ. Текст повідомлення
Рішення про звільнення Артюха І.М. прийнято Протоколом загальних
зборів №20 та зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб 19.10.17. Посадова особа Артюх Ігор Михайлович (паспорт: серія СН
номер 095689 виданий 22.02.1996 р. Дарницьким РУГУ МВС України в
м. Києві), яка займала посаду Співголови Правління, звільнена. Непогашеної судимості за злочини немає.
Рішення про призначення Комарова А.А. прийнято Протоколом загальних зборів №20 та зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 19.10.17. Посадова особа Комаров Андрій Анатолійович (паспорт:
серія СН номер 685390 виданий 20.01.1998 р. Московським РУГУ МВС
України в м. Києві), призначений на посаду Співголова Правління. Непогашеної судимості за злочини немає.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.
Співголова Правління
Комаров Андрій Анатолійович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
(дата)
3) Кредитор, вимоги якого до ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ-1», що припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на
вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань
шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення
або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків,
якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У
разі якщо кредитор не звернувся у строк, вказаний вище, до Товариства з
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством
2. Найменування посади:
Голова Комісії з припинення
______________ 	А.П. Зубко
підпис
		
24.10.2017р.
		
дата

Приватне акціонерне товариство
«Луцьк Фудз»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Луцьк Фудз»
2. Код за ЄДРПОУ: 00377163
3. Місцезнаходження: 45632 Волинська обл., Луцький р-н, с. Зміїнець,
Левадна, 2А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0332778800, 0332778806
5. Електронна поштова адреса: l.oleinikova@runa.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.runa.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу акціо
нерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Луцьк Фудз», які
відбулися 18 жовтня 2017 року (протокол №25 від 18.10.2017 року),
прийнято рішення змінити тип акціонерного товариства «Луцьк Фудз» з
публічного на приватне. Дата державної реєстрації змін до відомостей
про акціонерне товариство «Луцьк Фудз», що містяться в ЄДР - 20 жовтня
2017 року. Повне найменування акціонерного товариства до зміни Публічне акціонерне товариство «Луцьк Фудз», повне найменування
акціонерного товариства після зміни - Приватне акціонерне товариство
«Луцьк Фудз».
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 	Шамрай О.В.
23.10.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне
емітента

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 "Акцiонерний
комерцiйний
промисловоiнвестицiйний банк"
00039002
01001, м.Київ, провулок Шевченка, 12
(044) 364 67 77
tatyana.solovenko@pib.ua
www.pib.ua

Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Пром

iнвестбанк», складеного Нацiональним депозитарiєм України станом
на 18.10.2017 року, наданого банку 24.10.2017 року, розмiр частки
власника iстотної участi у банку – юридичної особи «Державна
корпорацiя «Банк розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Внєшекономбанк)», адреса мiсцезнаходження: 107996, Росiйська
Федерацiя, м.Москва, пр-т Академiка Сахарова, 9, основний державний реєстрацiйний номер (ОДРН) - 1077711000102, банкiвський
iдентифiкацiйний код (БIК) - 044525060, – збiльшився з 99,7151% до
99,7726%. Змiна пакету власника акцiй сталася внаслiдок придбання
Внєшекономбанком додаткових акцiй, рiшення про приватне
розмiщення яких було прийнято Загальними зборами акцiонерiв
ПАТ «Промiнвестбанк» 27.04.2017 року.
Випуск акцiй ПАТ «Промiнвестбанк» на загальну суму 50 918 870 510
гривень зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №52/1/2017, дата
реєстрацiї 08.06.2017, дата видачi 12.10.2017), глобальний сертифiкат випуску задепоновано Нацiональним депозитарiєм України 18.10.2017 року.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Мороз Сергiй Анатолiйович
Директор юридичного
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
департаменту
М.П.
2017.10.24
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Приватне акціонерне товариство
«Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т»
Приватне акціонерне товариство «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т»
(код за ЄДРПОУ – 13657546 (надалі Товариство), місцезнаходження: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ,
ВУЛИЦЯ І.Макуха, будинок 41А,), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться 28 листопада 2017 р. о 10-00 годині за адресою: 76014,
Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ
І.Макуха, будинок 41А кабінет адміністрації. Реєстрація акціонерів буде проводитись 28 листопада 2017р. з 09-00 до 09-45 години за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціо
нерів, які мають право на участь у Зборах 22 листопада 2017р.
(станом на 24-00 год.).
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: http:texno-shina.com.ua Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за
місцезнаходженням: 76014, Івано-Франківська обл., місто ІваноФранківськ, ВУЛИЦЯ І.Макуха , будинок 41А, кабінет адміністрації

у робочі дні з 10-00 до 16-00 години. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами: Тацуняк Богдан Ярославович .
Телефон для довідок: (0342) 523242.
Проект порядку денного
з проектами рішень:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Про затвердження порядку проведення Зборів Товариства.
4. Про затвердження звіту комісії з припинення Товариства.
5. Про затвердження передавального акту, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов’язків до правонаступника,
та затвердження передавального балансу.
6. Про затвердження Статуту ТОВ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т ».
7. Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту
ТОВ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т ».
8. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації ТОВ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т ».
Голова комісії з припинення 	Тацуняк Б.Я.

новини
НБУ уточнил условия участия банков в
реструктуризации задолженности клиентов

Национальный банк Украины (НБУ) уточнил условия
для осуществления банками инвестиций, связанных с
проведением финансовой реструктуризации задолженности клиентов.
Согласно постановлению правления НБУ «О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования
деятельности банков в Украине» №104 от 20 октября
2017 года, которое вступает в силу с 24 октября, отныне
осуществлять такие инвестиции сможет банк, работающий на рынке не менее трех лет и имеющий регулятивный капитал в соответствии с нормами законодательства (в настоящее время - не менее 200 млн грн). При
этом банк может находиться в процессе выполнения
программы капитализации, если инвестиция не нарушит
выполнение этой программы.
Кроме того, банк не должен быть объектом мер воздействия регулятора в части ограничения, приостановки
или прекращения отдельных видов операций.
Как отмечается в пресс-релизе НБУ, «изменения будут способствовать проведению банками финансовой

реструктуризации задолженности банковских должников, уменьшению объемов неработающих кредитов
(NPL) в банковской системе и восстановлению хозяйственной деятельности должников».

ФГИ разрешил нерезидентам арендовать
госимущество

Министерство юстиции Украины зарегистрировало
приказ Фонда государственного имущества Украины
(ФГИ), предоставляющий право нерезидентам участвовать в аренде украинских государственных объектов.
«Министерство юстиции Украины зарегистрировало
приказ ФГИУ от 18 сентября 2017 года, который фактически дает право нерезидентам участвовать в аренде
украинских государственных объектов. В ближайшее
время, после публикации в Официальном вестнике, приказ вступит в силу», - написал первый замглавы ФГИ
Дмитрий Парфененко в понедельник на своей странице
в соцсети Facebook.
Он также добавил, что ФГИ планирует активизировать
«работу по популяризации объектов аренды».
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«Мы работаем с органами управления, чтобы они активнее пополняли каталог имущества, которое может
быть арендовано. На сегодня в нем 5988 объектов», сообщил замглавы ФГИ.
Как сообщалось ранее со ссылкой на Д.Парфененко,
ФГИ направил на регистрацию в Министерство юстиции
проект приказа, который разрешает нерезидентам участие в аренде государственных объектов нерезидентов
и упрощает процедуру подачи ими документов для такой
аренды.
Д.Парфененко отметил, что принятие такого приказа – логичный шаг, поскольку нерезидентам уже позволено приватизировать имущество в Украине.
Он также добавил, что разработанный документ отменяет необходимость арендаторам иметь лицензии на
определенный вид деятельности.

ФГВФЛ на минувшей неделе реализовал
активы 39 банков на сумму 107,48 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
(ФГВФЛ) на минувшей неделе реализовал активы
39 банков, находящихся под его управлением, на сумму
107,48 млн грн, сообщил ФГВФЛ на веб-сайте.
Согласно сообщению, в частности, было привлечено
77,30 млн грн в результате проведения аукционов по реализации прав требования по кредитам, 19,25 млн грн по продаже основных средств.
При этом состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и основных средств банка «Хрещатик» на
сумму 18,84 млн грн, Фидобанка– на 15,86 млн грн, Дельта
Банка– на 6,95 млн грн, банка «Форум» - на 0,50 млн грн,
банка «Золотые ворота» – на 0,31 млн грн.
Основные средства Энергобанка были реализованы
на сумму 13,62 млн грн, банка «Демарк»– на 12,43 млн
грн, банка «Финансы и Кредит» – на 12,37 млн грн, банка
«Надра» – на 4,56 млн грн, Прайм-Банка– на 1,66 млн грн,
Укргазпромбанка – на 1,61 млн грн, банка «Национальные инвестиции» – на 0,14 млн грн, банка «Камбио»– на
0,01 млн грн.
Права требования по кредитам банка «Траст» были
реализованы на сумму 2 млн грн, ВБР – на 1,33 млн грн,
банка «Киев» – на 1 млн грн, Артем-Банка - на 0,97 млн
грн, Брокбизнесбанка – на 0,8 млн грн, Профин Банка –
на 0,4 млн грн, ЮСБ Банка – на 0,3 млн грн, Актив-Банка на 0,22 млн грн, Пивденкомбанка – на 0,19 млн грн, банка
«Киевская Русь» – на 0,16 млн грн, банка «Даниэль»– на
0,12 млн грн, Украинского Бизнес Банка – на 0,10 млн
грн, ВиЭйБи Банка – на 0,06 млн грн, Актабанка – на
0,02 млн грн.

Промпроизводство в Украине
в сентябре-2017 снизилось 0,3%
к сентябрю-2016 – Госстат

Промышленное производство в Украине в сентябре
2017 года снизилось на 0,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в августе оно выросло
на 1,2%, сообщила Государственная служба статистики
(Госстат) в понедельник.
Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в сентябре-2017 к
сентябрю-2016 уменьшилось всего на 0,1%.
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Госстат указывает, что по отношению к предыдущему
месяцу в сентябре этого года промышленное производство выросло на 2,5%, однако с учетом сезонного фактора произошло снижение на 0,4%.
В перерабатывающей промышленности в сентябре2017 к сентябрю-2016 рост составил 1,2%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 0,1%,
тогда как поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха снизилась на 3,4%.
Согласно сообщению, в целом за девять месяцев
2017 года промышленное производство в Украине упало
на 0,3% к аналогичному периоду 2016 года, тогда как по
итогам восьми месяцев отставание составляло 0,4%,
семи месяцев – 0,7%.
В перерабатывающей промышленности по итогам
января-сентября зафиксирован рост на 3,6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на
0,6%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и
кондиционированного воздуха произошло сокращение
производства на 5,7%.
По данным Госстата, в январе-сентябре текущего года
наибольший положительный результат в промышленности зафиксирован в Одесской (16,8%), ИваноФранковской (10,8%), Киевской (10,0%), Ривненской
(9,8%), Житомирской (9,2%), Кировоградской (8,3%),
Винницкой (7,8%), Харьковской (7,6%), Запорожской
(7,2%) и Черновицкой (6,5%) областях.
Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-сентябре 2017г по
сравнению с январем-сентябрем 2016г снизилось на
27%, в Донецкой области - на 12,4%, в том числе в
сентябре-2017 по сравнению с сентябрем-2016 в Луганской области спад составил 37%, в Донецкой – 10,9%
(без учета зоны проведения АТО).
Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016
году выросло на 2,4% после длившегося четыре года
спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году –
на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.

Курс доллара США слабо снижается к
основным мировым валютам

Курс американского доллара во вторник прервал двухдневное ралли, рынки находятся в ожидании итогов очередного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Иена продолжает дешеветь, поскольку победа правящей коалиции Японии на досрочных выборах снижает
вероятность смягчения денежно-кредитной политики в
стране.
«Исторически курс иены имеет тенденцию к снижению
примерно в течение двух недель после выборов, так что
я ожидают продолжения понижательного тренда какоето время», - отмечает главный аналитик ACLS Global
Маршал Гиттлер, которого цитирует MarketWatch.
Евро торгуется утром в районе $1,1758 против $1,1749
на закрытие предыдущей сессии.
Курс единой европейской валюты находится сейчас
около 133,51 иены по сравнению со 133,28 иены днем
ранее. Стоимость доллара составляет 113,55 иены против 113,43 иены в понедельник.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых ва-
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лют, опустился на 0,05%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно
16 основных мировых валют, уменьшился на 0,02%.
На этой неделе состоятся заседания шести центральных банков, включая Банк Канады и Риксбанк (ЦБ Швеции).
Большинство аналитиков ожидают, что ЕЦБ объявит о
сокращении объема программы выкупа активов с нынешних 60 млрд евро в месяц.
«Больше всего инвесторы ждут заседания ЕЦБ и выступления Марио Драги, который, вероятно, огласит
план по сокращению стимулов, но при этом будет вынужден считаться с текущей динамикой евро», - заявил
главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.
«В целом мы ожидаем, что ЕЦБ объявит о сокращении
выкупа активов с 60 млрд евро в месяц до 20-30 млрд евро.

Реакция рынка, скорее всего, будет бинарной: любые более агрессивные действия могут привести к росту евро,
любые более слабые - к падению евро», - полагает директор по исследованиям City Index Кэтлин Брукс.
В число важных событий предстоящей недели входит
публикация предварительной оценки роста американского ВВП в третьем квартале, которая запланирована
на пятницу.
Помимо этого, рынки ждут, когда президент США Дональд Трамп объявит кандидатуру на пост следующего
главы Федеральной резервной системы. Ранее СМИ сообщали о том, что он планирует сделать это до начала
поездки по странам Азии, которая стартует 3 ноября.
При подготовке раздела «Новости»
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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