
НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 29 листопада 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Про затвердження Порядку подання інформації особами, які провадять 
діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

НО ВИ НИ
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

ІНФоРМаЦІйНІ ПовІдоМлеННя та 
НовиНи НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань у формі Витягу від 13.11.2018 
року №1004646144 про внесення 28.03.2018, 
10731170017003318, запису про державну реєстрацію 
припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її 
банкрутом ВАТ «Південбудмеханізація» (код за ЄДРПОУ: 
01380890, вул. Богданівська, буд. 3, м. Київ, 03049) та 
інформації, наданої департаментом нагляду за станом 
корпоративного управління та корпоративними фінанса-

ми від 08.11.18р. №26/01/446. Скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій ват «Південбудмеханізація» (код за 
ЄДРПОУ: 01380890). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ВАТ «Південбудмеханізація» від 25.02.2011 року 
№112/1/11, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 305-дР-С-а від 29 листопада 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань у формі Витягу від 13.11.2018 
року №1004646102 про внесення 12.06.2018, 
13561170011000010, запису про державну реєстрацію 
припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її 
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банкрутом ВАТ «Васильківський шкірзавод» (код за 
ЄДРПОУ: 00307862, вул. Володимирська, буд. 74, м. Ва-
сильків, Київська обл., 08600) та інформації, наданої де-
партаментом нагляду за станом корпоративного управ-
ління та корпоративними фінансами від 08.11.18р. 
№26/01/446, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ват «васильківський шкірзавод» (код за ЄДРПОУ: 
00307862). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ВАТ «Васильківський шкірзавод» від 18.05.2000 року 
№305/10/1/00, видане Територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 
м. Києві та Київській області, анульовано – розпоря-
дження № 306-дР-С-а від 29 листопада 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 12 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань, у формі Витягу від 
13.11.2018 року №1004646253 про внесення запису про 
судове рішення щодо припинення юридичної особи 
ват «Кагарлицька птахофабрика» (код за ЄДРПОУ: 
00858036), що не пов’язано з її банкрутством, 06.08.2012 
13381130005000131, та інформації, наданої департа-
ментом нагляду за станом корпоративного управління та 
корпоративними фінансами від 08.11.18р. №26/01/446, 
зупинено обіг акцій ВАТ «Кагарлицька птахофабрика» 
(код за ЄДРПОУ: 00858036) – розпорядження 
№ 329-дР-З від 29 листопада 2018 року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-

межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«03» грудня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 12 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань, у формі Витягу від 
13.11.2018 року №1004646181, про внесення запису про 
судове рішення щодо припинення юридичної особи 
ват «Березанська пересувна механізована колона 
№3» (код за ЄДРПОУ: 05428564), що не пов’язано з її 
банкрутством, 26.12.2011 10151130017000655, та інфор-
мації, наданої департаментом нагляду за станом корпо-
ративного управління та корпоративними фінансами від 
08.11.18р. №26/01/446, зупинено обіг акцій ВАТ «Бере-
занська пересувна механізована колона №3» (код за 
ЄДРПОУ: 05428564) – розпорядження № 330-дР-З від 
29 листопада 2018 року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«03» грудня 2018 року.
03.12.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента 
ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 

«ПолIСеРвIС»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 21360659
3. Місцезнаходження 18029, Черкаська обл., м. Черкаси, Руськополян-

ський проїзд, 4
4. Міжміський код, телефон та факс 0472651838 
5. Електронна поштова адреса em21360659@ab.ck.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
em21360659.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Рiшенням наглядової ради 28.11.2018 р. припинено повноваження голо-
ви наглядової ради Костюка Володимира Арсентiйовича. На посадi пере-
бував пять рокiв. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 27,7 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова 
особа не надала згоди на оприлюдення паспортних даних. Рiшенням на-
глядової ради 28.11.2018 р. Урватєнка Сергiя Вiкторовича обрано головою 
наглядової ради на термiн два роки. Володiє часткою у статутному капiталi 

емiтента – 17.6 %. Протягом останнiх пяти рокiв - фiзична особа 
пiдприємець. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспортних даних. 
Рiшенням наглядової ради вiд 28.11.2018 р. звiльнено з посади директора 
Лободу Юрiя Михайловича за згодою сторiн. На посадi перебував протягом 
пяти рокiв. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 17.6%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова осо-
ба не надала згоди на оприлюдення паспортних даних. Рiшенням наглядо-
вої ради вiд 28.11.2018 р. обрано на посаду директора Костюка 
Володимира Арсентiйовича на термiн – безстроково. Протягом останнiх 
пяти рокiв перебував на посадi голови наглядової ради. Володiє часткою у 
статутному капiталi емiтента – 27,7 %. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлю-
дення паспортних даних. Розпорядженням виконавчого органу вiд 
28.11.2018 р. звiльнено з посади головного бухгалтера Терещенко Любов 
Iванiвну за скороченням. Перебувала на посадi десять рокiв. Володiє част-
кою у статутному капiталi емiтента – 6.6%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на 
оприлюдення паспортних даних. Посада головного бухгалтера новим 
штатним розкладом не передбачена.

III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 

Директор  Костюк Володимир Арсентiйович 
29.11.2018 р.
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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

Акцiонерне товариство «Укртран-
сгаз»

2. Код за ЄДРПОУ 30019801
3. Місцезнаходження 01021, м.Київ, Кловський узвiз, 9/1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)461-28-23 (044)461-20-95

5. Електронна поштова адреса varetca-in@utg.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://utg.ua/img/menu/company/
docs/2018/info-29-11-2018.pdf

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. текст повідомлення
Акцiонерне товариство «Укртрансгаз» (далi-Товариство) 28 листо-

пада 2018 р. отримало вiд одноосiбного акцiонера Публiчне акцiонерне 
товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» 
(далi-Компанiя) Рiшення акцiонера № 222 Акцiонерного товариства 
«Укртрансгаз» вiд 27 листопада 2018 року щодо продовження строку 
повноважень Члена правлiння, Вiце-Президента Товариства з питань 
закупiвель, матерiально-технiчного забезпечення та капiтального 
будiвництва Акцiонерного товариства «Укртрансгаз».

Згiдно зi статтею 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
пунктом 10.15 статуту Товариства Компанiя одноосiбно здiйснює пов-
новаження загальних зборiв Товариства. 

Вiдповiдно до пункту 10.2.31 статуту Товариства до виключної 
компетенцiї загальних зборiв Товариства належить обрання та припи-
нення повноважень членiв правлiння (як в цiлому правлiння так i окре-
мих членiв), в тому числi президента, першого вiце-президента та 
вiце-президентiв. 

Вiдповiдно до пункту 11.4 статуту Товариства строк повноважень 
членiв правлiння визначається загальними зборами, якщо такий строк 
не визначено, члени правлiння вважаються обраними на невизначе-
ний строк.

Загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили, зокрема, продо-
вжити строк повноважень Члена правлiння, Вiце-Президента Товари-
ства з питань закупiвель, матерiально-технiчного забезпечення та 
капiтального будiвництва Хоменка Андрiя Iвановича до 30.12.2019 
(включно).

Хоменко Андрiй Iванович акцiями АТ «Укртрансгаз» не володiє. По-
садова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 02.2008-09.2011 – Гене-
ральний директор Державного пiдприємства «Науково-виробничий 
комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект»; 12.2011-
04.2013 – радник в дирекцiї Представництва акцiонерного товариства 
«Група «Енергетичний стандарт»; 04.2013-04.2015 – генеральний ди-
ректор в дирекцiї ТОВ «Енерджи Стернард Iндастриз»; 07.2015-
05.2017 – радник генерального директора ПАТ «Сумське 
машинобудiвне науково-виробниче об’єднання»; з 12.2017 - член 
Правлiння, Вiце-Президент Товариства з питань закупiвель, 
матерiально-технiчного забезпечення та капiтального будiвництва, з 
27.04.2018 член Правлiння, Вiце-Президент Товариства з питань 
закупiвель, матерiально-технiчного забезпечення та капiтального 
будiвництва обраний тимчасово здiйснювати повноваження Прези-
дента Акцiонерного товариства «Укртрансгаз».

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 Хоменко андрiй Iванович
т.в.о. Президента (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.11.2018
(дата)

аКЦIоНеРНе товаРиСтво «УКРтРаНСгаЗ»

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство "ПеРШий 
IНвеСтиЦIйНий 
БаНК"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

26410155

3. Місцезнаходження 01135, м. Київ, площа Перемоги, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 428 61 28 (044) 428 61 28
5. Електронна поштова адреса KiyutinaNM@pinbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://www.pinbank.ua/

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

II. текст повідомлення
В зв’язку iз необхiднiстю пiдпорядкування пiдроздiлу з управлiння ризи-

ками Наглядовiй радi Банку у вiдповiдностi до вимог Положення про 
органiзацiю системи управлiння ризиками в банках України та банкiвських 
групах, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку Украї-
ни вiд 11.06.2018 №64, припинено повноваження члена Правлiння Дорош 
Свiтлани Пантелiївни згiдно рiшення Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (протокол № 38 вiд 29.11.2018р.). Особа перебу-
вала на посадi 1 рiк 3 мiсяцi. Згоду на розкриття паспортних даних посадо-
ва особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Дорош С.П. акцiями АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» 
не володiє. Замiсть Дорош С.П. на посаду члена Правлiння нiкого не при-
значено.

Рiшенням Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» вiд 
29.11.2018р. (Протокол № 38) Колесник Iрину Вiкторiвну 
призначено(переобрано) Головою Правлiння Банку. Посадова особа не 
володiє акцiями АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК». Посадова особа 
не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Поса-
дова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. 
Призначено до переобрання. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала 

наступнi посади: головний бухгалтер АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК», Голова Правлiння АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».

Рiшенням Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» вiд 
29.11.2018р. (Протокол № 38) Москаленко Iрину Василiвну 
призначено(переобрано) першим заступником Голови Правлiння, членом 
Правлiння Банку. Посадова особа не володiє акцiями АТ «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК». Посадова особа не має непогашених судимос-
тей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не дала згоди про 
розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Призначено до переобрання. 
Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала наступнi посади: Перший заступник 
Голови Правлiння, член Правлiння ПАТ «Банк Перший», Перший заступник 
Голови Правлiння ПАТ «Iнтеграл-банк», радник групи радникiв АТ «ПЕР-
ШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», перший заступник Голови Правлiння, член 
Правлiння АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».

Рiшенням Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» вiд 
29.11.2018р. (Протокол № 38) Оначенка Сергiя Володимировича 
призначено(переобрано) заступником Голови Правлiння, членом Правлiння 
Банку. Посадова особа не володiє акцiями АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК». Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини. Посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї 
щодо даних паспорта. Призначено до переобрання. Протягом останнiх 
5-ти рокiв обiймала наступнi посади: заступник Голови Правлiння, член 
Правлiння АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».

Рiшенням Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» вiд 
29.11.2018р. (Протокол № 38) Гадомську Тетяну Iванiвну призначено (пере-
обрано) членом Правлiння Банку. Посадова особа не володiє акцiями 
АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК». Посадова особа не має непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не дала 
згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Призначено до пере-
обрання. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала наступнi посади: заступник 
головного бухгалтера АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», головний 
бухгалтер, член Правлiння АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».

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  Колесник Iрина Вiкторiвна

30.11.2018
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ПовІдоМлеННя
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПРиватНого аКЦІоНеРНого товаРиСтва 
«СтРаХова КоМПаНІя  

«УКРгаЗПРоМПолІС-Життя»
Місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 41А

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«УКРГАЗПРОМПОЛІС-ЖИТТЯ» (надалі - Товариство) повідомляє, що На-
глядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачер-
гових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори») згідно п.5 
ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», які відбудуться 29 груд-
ня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. олеся гончара, буд. 41, 5 поверх, 
кімната переговорів.

Реєстрація акціонерів проводиться з 08.00 годин до 08.15 годин. По-
чаток зборів о 08.30 годині. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-
гальних зборах 25 грудня 2018 року (станом на 24.00) .

ПоРядоК деННий:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про внесення змін у види діяльності Товариства, анулювання ліцен-

зій на страхову діяльність та виключення Товариства з державного реєстру 
фінансових установ.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 

необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу 
та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодав-
ства. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати прове дення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайо ми тися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку ден ного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, 
вул. Олеся Гончара, буд. 41, 5 поверх, кімната переговорів, кожну п’ятницю 
в робочий час з 14-00 годин до 15-00 годин. В день проведення Загальних 
зборів – також у місці їх проведення Особа, відповідальна за порядок 
ознайом лення акціонерів з документами: Генеральний директор Товари-
ства Сухина Ігор Іванович. 

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень щодо кожного пи-
тання включеного до проекту порядку денного, а також інформацією відпо-
відно до ч.4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» на веб-сайті Товари-
ства – http://ugpp-life.com.ua в розділі «Компанія».

Станом на 01.11.2018р. – дату складання переліку осіб, яким надсила-
ється повідомлення про проведення зборів акціонерів загальна кількість 
простих іменних акцій ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя» становить 
150 000 (сто п’ятдесят тисяч) штук;кількість голосуючих акцій –150 000 (сто 
п’ятдесят тисяч) штук; неголосуючих акцій – 0 штук. Довідки за телефоном: 
050 469 68 95.

Затверджено Наглядова Рада ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор Сухина І.І.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватНе 

аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство "ФIтоФаРМ"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05430596

3. Місцезнаходження 02152, мiсто Київ, проспект Павла 
Тичини, будинок 1В, офiс А504

4. Міжміський код, телефон та факс 044-390-52-91, 044-390-52-91
5. Електронна поштова адреса office@fitofarm.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.fitofarm.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення
30.11.2018 р. єдиним акцiонером ПРАТ «ФIТОФАРМ» - MIRAPHYTOS 

HOLDING LTD (МIРАФIТОС ХОЛДIНГ ЛТД) (Рiшення №1 вiд 30.11.2018 р.) 
попередньо схвалено вчинення Товариством в ходi звичайної поточної гос-

подарської дiяльностi протягом одного року з дня прийняття цього рiшення 
значних правочинiв, предметом яких може бути страхування ризикiв вiд 
збиткiв, пов'язаних з володiнням, користуванням, розпорядженням ванта-
жем пiд час його транспортування та промiжного зберiгання на складi 
(страхування вантажiв), страхування ризикiв вiд збиткiв у результатi неви-
конання (неналежного виконання) контрагентом своїх зобов’язань за укла-
деними договорами (страхування фiнансових ризикiв), поставка спирту на 
внутрiшнiй ринок, постачання скляних виробiв медичного призначення.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 265000 тис. грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
256377 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у вiдсотках): 103,36%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 79 388 663 шт. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 79 388 663 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
79 388 663 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прий-
няття рiшення: 0 шт.

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 Тiлахун Гобезайєху Єйасу
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

30.11.2018
(дата)

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації  

емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АВК"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

30482582

3. Місцезнаходження емітента 87510 Донецька обл.,м.Марiуполь 
пр-т Лунiна, 42

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0629) 41-38-80 0629) 41-38-80

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

Alexandr.Volchenko@avk.ua

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

www.avk.ua

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

2. текст повідомлення
Термiн повноважень генерального директора - голови правлiння Вол-

ченко Олександра Володимировича (посадова особа не надала згоду на 
розкриття паспортних даних) продовженно з 01.12.2018 р. (дата вчинення 
дiї 30.11.2018). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який прродовжено повно-
важення - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - на-
чальник юридичного вiддiлу, провiдний юрисконсульт, генеральний дирек-
тор - голова правлiння. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 
(Протокол № 441 вiд 30.11.2018 р.).

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

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

2. Найменування посади.
генеральний директор 
- голова правлiння

_________________ Волченко Олександр 
Володимирович

 (підпис)  (ініціали та прізвище 
керівника)

_____________________
 (дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «авК»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво 
"ПIдПРиЄМСтво готелЬ-
Ного оБСлУговУваННя 
"ПодIлля"

2. Код за ЄДРПОУ 23105753
3. Місцезнаходження 24400, Вiнницька область,  

мiсто Бершадь, вулиця Ярослава 
Мудрого, будинок 14

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04352) 2-40-38, (04352) 2-42-74

5. Електронна поштова адреса otel96@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для роз-
криття інформації

http://www.pgopodilla.pat.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента шля-
хом злиття, приєднання, поділу, перетво-
рення або банкрутства за рішенням ви-
щого органу емітента або суду

II. текст повідомлення
Рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства 

«Пiдприємство готельного обслуговування «Подiлля» (надалi –Товариство) 
шляхом перетворення його в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Пiдприємство готельного обслуговування «Подiлля» прийнято позачерго-
вими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«Пiдприємство готельного обслуговування «Подiлля» (Протокол № 2 вiд 
30 листопада 2018 року), якi вiдбулися за адресою: 24400, Вiнницька об-
ласть, мiсто Бершадь, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 14, кабiнет № 1, 
тобто за мiсцезнаходженням Товариства. 

Кворум позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 30 листопада 2018 
року: для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв зареєструва-
лися акцiонери, яким належать 

6 186 голосуючих акцiй (голосiв), що становить 100 вiдсоткiв вiд загаль-
ної кiлькостi (6 186) голосуючих акцiй (голосiв).

Результати голосування: «За» - 6 186 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв 
голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй; «Про-
ти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; «Утримали-
ся» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах.

Реорганiзацiя Приватного акцiонерного товариства «Пiдприємство го-
тельного обслуговування «Подiлля» буде проводитися вiдповiдно до вимог 
чинного законодавства України та Нормативних документiв Нацiональної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та згiдно Плану, порядку та 
умов здiйснення перетворення Приватного акцiонерного товариства 
«Пiдприємство готельного обслуговування «Подiлля» в Товариство з об-
межною вiдповiдальнiстю «Пiдприємство готельного обслуговування 
«Подiлля» з урахуванням прав Учасникiв Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Пiдприємство готельного обслуговування «Подiлля», не 
допущенням звуження прав або передбаченням їх бiльш обмеженими, 
порiвняно з їх правами, як акцiонерiв у правопопередника - Приватного 
акцiонерного товариства «Пiдприємство готельного обслуговування 
«Подiлля» та iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж 
акцiонерами у Статутному капiталi Товариства, що перетворюється та пе-
редачею ним згiдно з Передавальним актом усього майна, зобов’язань, 
прав та обов’язкiв, в тому числi Статутний капiтал в сумi 350 800 гривень. 

Обмеження термiну видачi акцiонерам документiв щодо пiдтвердження 
їх прав власностi на частку у Статутному капiталi Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Пiдприємство готельного обслуговування «Подiлля» не 
допускаються.

Збитки при реорганiзацiї шляхом перетворення Приватного акцiонерного 
товариства «Пiдприємство готельного обслуговування «Подiлля» в Това-
риство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Пiдприємство готельного обслуго-
вування «Подiлля» не передбачаються.

Комiсiя з припинення Приватного акцiонерного товариства 
«Пiдприємство готельного обслуговування «Подiлля» призначена у складi 
3-х осiб, персонально:

Голова комiсiї з припинення – Гончаров Борис Олександрович, паспорт 
серiї АР № 055913 виданий Ленiнським РВУМВС України в мiстi Севастополi 
27 травня 1997 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника 
податкiв 2757013475.

Члени комiсiї з припинення: 
- Бондар Ольга Сергiївна - паспорт серiї АА № 923618 виданий Бершад-

ським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 02 червня 1999 року, 
реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2288221363;

- Мельник Тамара Анатолiївна – паспорт серiї АА № 971415 виданий 
Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 05 лютого 1999 року, 
реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2311212406.

Порядок i строк заявлення кредиторами вимог до Товариства (згiдно 
вимог Статтi 82 Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статтi 105 
Цивiльного Кодексу України): Строк для заявлення вимог кредиторiв - 
2 мiсяцi (60 календарних днiв) вiд дати оприлюднення повiдомлення на 
офiцiйному веб-сайтi Центрального органу Виконавчої влади, що реалiзує 
державну полiтику у сферi Державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних 
осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

Кредитор, вимоги якого до Акцiонерного товариства, дiяльнiсть якого 
припиняється внаслiдок злиття, приєднання, подiлу, перетворення або з 
якого здiйснюється видiл, не забезпеченi Договорами застави чи поруки, 
протягом 20 днiв пiсля надiслання йому повiдомлення про припинення То-
вариства може звернутися з письмовою вимогою про здiйснення на вибiр 
Товариства однiєї з таких дiй: забезпечення виконання зобов'язань шляхом 
укладення Договорiв застави чи поруки, дострокового припинення або ви-
конання зобов'язань перед кредитором та вiдшкодування збиткiв, якщо 
iнше не передбачено правочином мiж Товариством та кредитором. 

У разi, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цiєю части-
ною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що вiн не вимагає 
вiд Товариства вчинення додаткових дiй щодо зобов'язань перед ним. 

Спосiб повiдомлення кредиторiв про реорганiзацiю: Розмiщення 
повiдомлення про ухвалене рiшення в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi 
даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, письмове 
повiдомлення кредиторiв та публiкацiя в офiцiйному виданнi Нацiональної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про прийняте рiшення Загальни-
ми зборами акцiонерiв протягом 30 днiв з дати прийняття такого рiшення.

Спосiб заявлення вимог кредиторiв: Письмове звернення за 
мiсцезнаходженням Приватного акцiонерного товариства ««Пiдприємство 
готельного обслуговування «Подiлля»», а саме: 24400, Вiнницька область, 
мiсто Бершадь, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 14. 

голова комiсiї з припинення 
Прат «Пго «Подiлля»  гончаров Борис олександрович

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

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

директор  Чабан Марія тофилівна 
30.11.2018

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ФIТОФАРМ"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05430596

3. Місцезнаходження 02152, мiсто Київ, проспект Павла 
Тичини, будинок 1В, офiс А504

4. Міжміський код, телефон та факс 044-390-52-91, 044-390-52-91
5. Електронна поштова адреса office@fitofarm.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.fitofarm.ua

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

II. текст повідомлення
Єдиним акцiонером ПРАТ «ФIТОФАРМ» - MIRAPHYTOS HOLDING LTD 

(МIРАФIТОС ХОЛДIНГ ЛТД) (Рiшення №1 вiд 30.11.2018 р.) прийнято 
рiшення про припинення повноважень: 

члена Наглядової ради Циганкова Георгiя Володимировича (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), акцiями ПРАТ «ФIТОФАРМ» 
не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; 
перебував на посадi з 06.11.2017 р.

члена Наглядової ради Шпонарської Галини Iванiвни (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), акцiями ПРАТ «ФIТОФАРМ» не 

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво  
«ФIтоФаРМ»
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володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; 
перебувала на посадi з 06.11.2017 р.

голови Наглядової ради Щербань Лариси Владиславiвни (особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних), акцiями ПРАТ «ФIТОФАРМ» не 
володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; 
перебувала на посадi з 06.11.2017 р.

Єдиним акцiонером ПРАТ «ФIТОФАРМ» - MIRAPHYTOS HOLDING LTD 
(МIРАФIТОС ХОЛДIНГ ЛТД) (Рiшення №1 вiд 30.11.2018 р.) прийнято 
рiшення про обрання: 

членом Наглядової ради Нiкiтенка Олексiя Миколайовича (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), акцiями ПРАТ «ФIТОФАРМ» не володiє, 
є представником єдиного акцiонера MIRAPHYTOS HOLDING LTD (МIРАФIТОС 
ХОЛДIНГ ЛТД); протягом останнiх п’яти рокiв працював: 26.06.2012 - 29.11.2018 
Президент ПРАТ «ФIТОФАРМ»; судимостей немає, заборони обiймати певнi 
посади та/або займатись певною дiяльнiстю немає; обраний на 3 роки.

членом Наглядової ради Зац Олександра Вiкторовича (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), акцiями ПРАТ «ФIТОФАРМ» не 
володiє, є представником єдиного акцiонера MIRAPHYTOS HOLDING LTD 
(МIРАФIТОС ХОЛДIНГ ЛТД); протягом останнiх п’яти рокiв працював: 

10.01.2013 - 27.11.2014 народний депутат України сьомого скликання, 
17.05.2016 - 29.11.2018 директор з розвитку бiзнесу ПРАТ «ФIТОФАРМ»; 
судимостей немає, заборони обiймати певнi посади та/або займатись пев-
ною дiяльнiстю немає; обраний на 3 роки.

головою Наглядової ради Курганова Руслана Анатолiйовича (особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних), акцiями ПРАТ «ФIТОФАРМ» не володiє, 
є представником єдиного акцiонера MIRAPHYTOS HOLDING LTD (МIРАФIТОС 
ХОЛДIНГ ЛТД); протягом останнiх п’яти рокiв працював: 11.02.2008 - 03.11.2014 
Генеральний директор ТОВ «ПФК «РУТЕКС», 01.05.2015 - 10.04.2018 Генераль-
ний директор ТОВ «РУТЕКС КЕРАМ»; судимостей немає, заборони обiймати 
певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю немає; обраний на 3 роки.

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 Тiлахун Гобезайєху Єйасу
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

30.11.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво 
"БеРШадСЬКе РайоННе 
ПIдПРиЄМСтво 
"агРоМаШ"

2. Код за ЄДРПОУ 03567256
3. Місцезнаходження 24400, Вiнницька область, мiсто Бершадь, 

вулиця Iполита Зборовського, будинок 9
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0452)2-44-59, (0452)2-39-50

5. Електронна поштова 
адреса

bagr@vinnitsa.com

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

http://bershagromash.pat.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента 
шляхом злиття, приєднання, поділу, 
перетворення або банкрутства за 
рішенням вищого органу емітента або 
суду

II. текст повідомлення
Рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства «Бер-

шадське районне пiдприємство «Агромаш» (надалi –Товариство) шляхом 
перетворення його в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бершад-
ське районне пiдприємство «Агромаш» прийнято позачерговими Загальни-
ми зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Бершадське 
районне пiдприємство «Агромаш» (Протокол № 3 вiд 30 листопада 2018 
року), якi вiдбулися за адресою: 24400, Вiнницька область, мiсто Бершадь, 
вулиця Iполита Зборовського, будинок 9, кабiнет № 1, тобто за 
мiсцезнаходженням Товариства. 

Кворум позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 30 листопада 2018 
року: для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв зареєструва-
лися акцiонери, яким належать 

2 427 560 голосуючих акцiй (голосiв), що становить 100 вiдсоткiв вiд 
загальної кiлькостi (2 427 560) голосуючих акцiй (голосiв).

Результати голосування: «За» - 2 427 560 голосiв, що становить 100 
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих 
акцiй; «Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; 
«Утрималися» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах.

Реорганiзацiя Приватного акцiонерного товариства «Бершадське ра-
йонне пiдприємство «Агромаш» буде проводитися вiдповiдно до вимог 
чинного законодавства України, Нормативних документiв Нацiональної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та згiдно Плану, порядку та 
умов здiйснення перетворення Приватного акцiонерного товариства «Бер-
шадське районне пiдприємство «Агромаш» в Товариство з обмежною 
вiдповiдальнiстю «Бершадське районне пiдприємство «Агромаш» з ураху-
ванням прав Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бер-
шадське районне пiдприємство «Агромаш», не допущенням звуження прав 
або передбаченням їх бiльш обмеженими, порiвняно з їх правами, як 
Акцiонерiв, у правопопередника -Приватного акцiонерного товариства 
«Бершадське районне пiдприємство «Агромаш» та iз збереженням 
спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у Статутному 
капiталi Товариства, що перетворюється та передачею ним згiдно з Пере-
давльним актом усього майна, зобов’язань, прав та обов’язкiв, в тому числi 

Статутний капiтал в сумi 724 270 гривень. 
Обмеження термiну видачi акцiонерам документiв щодо пiдтвердження 

їх прав власностi на частку у Статутному капiталi Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Бершадське районне пiдприємство «Агромаш» не до-
пускаються.

Збитки при реорганiзацiї шляхом перетворення Приватного акцiонерного 
товариства «Бершадське районне пiдприємство «Агромаш» в Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бершадське районне пiдприємство «Агро-
маш» не передбачаються.

Комiсiя з припинення Приватного акцiонерного товариства «Бершад-
ське районне пiдприємство Агромаш» призначена у складi 3-х осiб, персо-
нально:

Голова комiсiї з припинення – Чорненька Свiтлана Володимирiвна, пас-
порт серії АС № 932066 виданий Бершадським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi 27 грудня 2004 року, реєстрацiйний номер облiкової 
картки платника податкiв 2865018910.

Члени комiсiї з припинення: 
- Липницький Петро Iванович - паспорт № 002336208, запис № 19500812-

00930, орган, що видав паспорт 0515, дата видачi 20 вересня 2018 року, 
реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 1848613217;

- Праворчук Таїсiя Євгенiвна – паспорт серії АВ № 280625 виданий Бер-
шадським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 07 лютого 2002 року, 
реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2375407848.

Строк для заявлення вимог кредиторiв- 2 мiсяцi (60 календарних днiв) 
вiд дати оприлюднення повiдомлення на офiцiйному веб-сайтi Централь-
ного органу Виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi Дер-
жавної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громад-
ських формувань.

Кредитор, вимоги якого до Акцiонерного товариства, дiяльнiсть якого 
припиняється внаслiдок злиття, приєднання, подiлу, перетворення або з 
якого здiйснюється видiл, не забезпеченi Договорами застави чи поруки, 
протягом 20 днiв пiсля надiслання йому повiдомлення про припинення То-
вариства може звернутися з письмовою вимогою про здiйснення на вибiр 
Товариства однiєї з таких дiй: забезпечення виконання зобов'язань шляхом 
укладення Договорiв застави чи поруки, дострокового припинення або ви-
конання зобов'язань перед кредитором та вiдшкодування збиткiв, якщо 
iнше не передбачено правочином мiж Товариством та кредитором. 

У разi, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цiєю части-
ною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що вiн не вимагає 
вiд Товариства вчинення додаткових дiй щодо зобов'язань перед ним. 

Спосiб повiдомлення кредиторiв про реорганiзацiю: Розмiщення 
повiдомлення про ухвалене рiшення в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, пись-
мове повiдомлення кредиторiв та публiкацiя в офiцiйному виданнi 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про прийняте 
рiшення Загальними зборами акцiонерiв протягом 30 днiв з дати прийняття 
такого рiшення.

Спосiб заявлення вимог кредиторiв: Письмове звернення за 
мiсцезнаходженням Приватного акцiонерного товариства «Бершадське ра-
йонне пiдприємство «Агромаш», а саме: 24400, Вiнницька область, мiсто 
Бершадь, вулиця Iполита Зборовського, будинок 9.

голова комiсiї з припинення Прат «Бершадське РП «агромаш» 
Чорненька Свiтлана володимирiвна

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

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

директор  дубницький Руслан олексiйович 
30.11.2018
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ПовІдоМлеННя
ПРо ПРоведеННя ПоЗаЧеРговиХ ЗагалЬНиХ ЗБоРІв 

аКЦІоНеРІв Пат «Завод «тоЧМаШ».
Публічне акціонерне товариство «Завод «ТОЧМАШ» (надалі Товари-

ство) місцезнаходження: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, 
вул. Петропавлівська, 34, повідомляє про скликання в порядку передбаче-
ному ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергових 
загальних зборів акціонерів Товариства які відбудуться «20» грудня 2018 
року об 11 годині за адресою: Київська обл., м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34, адміністративний корпус, 
кімната №210.

Порядок денний зборів (перелік питань що виносяться на голосу-
вання): 1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря за-
гальних зборів. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення 
загальних зборів. 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюле-
тенів для голосування на цих та всіх наступних загальних зборах. 4. Про 
зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне 
акціонерне товариство. 5. Про зміну найменування Товариства. 6. Про вне-
сення змін до статуту Товариства, затвердження статуту Товариства в но-
вій редакції. 7. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень 
Товариства та затвердження їх у новій редакції, а саме: «Положення про 
Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про ви-
конавчий орган», «Положення про Ревізійну комісію». 8. Про повноваження 
посадових осіб, обраних до органів Товариства. 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі 
права можуть використовуватися: 

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведен-
ня зборів до дати проведення зборів); 

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (по-
рядок денний зборів передбачає голосування з питання, визначеного ст. 68 
Закону України «Про акціонерні товариства»); 

- до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів; 

Від дати отримання повідомлення про проведення зборів до дати про-
ведення зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезна-
ходженням Товариства в кімнаті №210 у робочі дні, робочий час та в день 
проведення зборів. Ознайомлення з документами здійснюється особисто 
акціонером на його письмовий запит при пред'явленні документа, що по-
свідчує особу. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Голова Правління Артазей В.І. Довідки за теле-

фоном: (04567) 5-38-93; (044) 467-66-48. Контактна особа: Гавриш В.І.
Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», 

акціонери Товариства до початку загальних зборів можуть надавати пись-
мові запитання Товариству щодо питань, включених до порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів. 

Оскільки повідомлення про скликання позачергових загальних зборів 
здійснюється за скороченою процедурою (не пізніше ніж за 15 днів до дати 
їх проведення) в порядку встановленого частиною 5 статті 47 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства», порядок денний загальних зборів затвер-
джено Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликан-
ня позачергових загальних зборів. В зв'язку з цим акціонери не мають 
права вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного збо-
рів.

Реєстрація учасників зборів 20 грудня 2018 р. з 10-15 до 10-45 за адре-
сою проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у загальних зборах: 14 грудня 2018 р. Для участі у зборах не-
обхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам 
акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у 
зборах, або документи, що підтверджують право особи діяти без довіре-
ності. 

Довіреність на право участі та голосування на зборах, видана фізич-
ною особою, посвідчується нотаріусом або особами, які вчиняють нотарі-
альні дії, а також депозитарною установою у встановленому НКЦПФР по-
рядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або 
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Дові-
реність може містити завдання щодо голосування. У разі відсутності за-
вдання представник акціонера голосує на зборах на свій розсуд. Акціонер 
має право видати довіреність на право участі і голосування на зборах де-
кільком своїм представникам та у будь-який час може відкликати чи замі-
нити свого представника на зборах. У разі, якщо для участі в зборах Това-
риства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той 
представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція пере-
буває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосуван-
ня на Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх за-
гальним представником.

За даними переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідом-
лення про проведення позачергових загальних зборів Товариства, складе-
ного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 14.11.2018 року 
статутний капітал Товариства представлений лише простими іменними 
акціями загальна кількість яких складає 56 976 240 шт., в тому числі голо-
суючих – 43 988 452 шт. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.tochmash.com.ua.

Повідомлення про ставки відсоткового доходу за облігаціями
1. Повне найменування емітента: товаРиСтво З оБМе-

ЖеНоЮ вІдПовІдалЬНІСтЮ «ФІНаНСова КоМ-
ПаНІя «ЦеНтР ФІНаНСовиХ РІШеНЬ» 

2. Організаційно-правова форма емітента: Товариство з обмеженою відпо-
відальністю

3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 35725063
4. Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72
5. Міжміський код, телефон, факс: (044) 593-73-09
6. Електронна поштова адреса: info@fincom-fsc.com.ua
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: https://kreditmarket.ua
ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність поперед-

ньої відсоткової ставки по облігаціях серії D.
Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії обліга-

цій, ставка відсоткового доходу по двадцятому відсотковому періоду, що триває 
з 25.12.2018 р. по 25.03.2019 р. по облігаціям серії D (Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій підприємств від 25.04.2014 р. №187/2/2013) становить 22% 
(двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність поперед-
ньої відсоткової ставки по облігаціях серії Е. Відповідно до умов випуску обліга-
цій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по чо-
тирнадцятому відсотковому періоду, що триває з 27.12.2018 р. по 27.03.2019 р. 
по облігаціям серії Е (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств 
від 13.10.2015 р. №99/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність поперед-
ньої відсоткової ставки по облігаціях серії F. Відповідно до умов випуску обліга-
цій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по чо-
тирнадцятому відсотковому періоду, що триває з 27.12.2018 р. по 27.03.2019 р. 

по облігаціям серії F (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств 
від 13.10.2015 р. №100/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність поперед-
ньої відсоткової ставки по облігаціях серії G. Відповідно до умов випуску обліга-
цій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по чо-
тирнадцятому відсотковому періоду, що триває з 27.12.2018 р. по 27.03.2019 р. 
по облігаціям серії G (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств 
від 05.11.2015 р. №101/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність поперед-
ньої відсоткової ставки по облігаціях серії Н.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії обліга-
цій, ставка відсоткового доходу по чотирнадцятому відсотковому періоду, що 
триває з 27.12.2018 р. по 27.03.2019 р. по облігаціям серії Н (Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій підприємств від 05.11.2015 р. №102/2/2015) становить 
22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність поперед-
ньої відсоткової ставки по облігаціях серії І.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії обліга-
цій, ставка відсоткового доходу по десятому відсотковому періоду, що триває з 
04.01.2019 р. по 04.04.2019 р. по облігаціям серії І (Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій підприємств від 27.09.2016 р. №106/2/2016) становить 22% 
(двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність поперед-
ньої відсоткової ставки по облігаціях серії J.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії обліга-
цій, ставка відсоткового доходу по десятому відсотковому періоду, що триває з 
04.01.2019 р. по 04.04.2019 р. по облігаціям серії J (Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій підприємств від 27.09.2016 р. №107/2/2016) становить 22% 
(двадцять два) відсотки річних.

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Івано-Франківський арматурний завод». 2. Код за ЄДРПОУ: 00218271. 
3. Місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 
буд. 229. 4. Міжміський код, телефон та факс: (0342) 77-53-60. 5. Електрон-
на поштова адреса: mail@ifaz.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://ifaz.com.ua/ .7. Вид особливої інформації: відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента. 

ІІ. текст Повідомлення. 
У емітента 27.11.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб без 

прийняття рішення відповідним органом управління емітента, зокрема:
Чежегов Євгеній Миколайович (не надав згоди на розкриття паспорт-

них даних) – припинено повноваження Члена Наглядової Ради на підставі 
поданої заяви про припинення повноважень за власним бажанням, пере-
бував на посаді протягом 3 років, акціями емітента не володіє; замість осо-
би, повноваження якої припинено, на посаду не обрано нікого;

Барабаш Ірина андріївна (не надала згоди на розкриття паспортних 
даних) - припинено повноваження Члена Наглядової Ради на підставі по-
даної заяви про припинення повноважень за власним бажанням, перебу-
вала на посаді з 25.04.2018р., акціями емітента не володіє; замість особи, 

повноваження якої припинено, на посаду не обрано нікого;
Михайленко Марина Миколаївна (не надала згоди на розкриття пас-

портних даних) - припинено повноваження Члена Наглядової Ради на під-
ставі поданої заяви про припинення повноважень за власним бажанням, 
перебувала на посаді з 25.04.2018р., акціями емітента не володіє; замість 
особи, повноваження якої припинено, на посаду не обрано нікого;

Пилипенко Євген Юрійович (не надав згоди на розкриття паспортних 
даних) - припинено повноваження Члена Наглядової Ради на підставі по-
даної заяви про припинення повноважень за власним бажанням, перебу-
вав на посаді з 25.04.2018р., акціями емітента не володіє; замість особи, 
повноваження якої припинено, на посаду не обрано нікого;

даценко Максим Миколайович (не надав згоди на розкриття паспорт-
них даних) - припинено повноваження Голови Наглядової Ради на підставі 
поданої заяви про припинення повноважень за власним бажанням, пере-
бував на посаді з 25.04.2018р., акціями емітента не володіє; замість особи, 
повноваження якої припинено, на посаду не обрано нікого. 

У вищезазначених осіб відсутня непогашена судимість за корисливі та 
посадові злочини.

ІІІ. Підпис. 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

тяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. голова Правління Шилюк С.в.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«ІваНо-ФРаНКІвСЬКий аРМатУРНий Завод»

ЗвІт
про результати розміщення облігацій

аКЦІоНеРНе товаРиСтво «алЬФа-БаНК»,  
код за ЄдРПоУ 23494714

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 73/2/2017 - Т.
Дата реєстрації « 05 » вересня 2017 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій 
27.06.2018 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом емісії 
облігацій)

28.05.2019 року

фактична 22.11.2018 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії облігацій)

300 000 (триста тисяч) штук

фактично розміщених 300 000 (триста тисяч) штук
4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

300 000 000,00 (триста 
мільйонів гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн 300 000 000,00 (триста 
мільйонів гривень 00 копійок)

5. Загальна сума залучених коштів від 
розміщення випуску (серії) облігацій, 
грн

300 978 080,73 (триста 
мільйонів дев’ятсот сімдесят 
вісім тисяч вісімдесят гривень 
73 копійки)

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

Кількість (шт.): 0 (нуль)
Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0 (нуль)

Облігації, придбані членами виконавчо-
го органу**

Кількість (шт.): 0 (нуль)

Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0 (нуль)

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.): 0 (нуль)
Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0 (нуль)

6. Кількість облігацій, що обліковуються 
на рахунку в цінних паперах емітента за 
результатами повернення внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески***

-

7. Загальна сума повернутих внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески, грн***

-

Затверджено:
Голова Правління
(посада)

____________
(підпис)

Михайльо Вікторія 
Вікторівна

(прізвище, ім'я,  
по батькові)

Від емітента*:
Голова Правління
(посада)

_____________
(підпис)

М. П.

Михайльо Вікторія 
Вікторівна

(прізвище, ім'я,  
по батькові)

Від Центрального
депозитарію цінних
паперів:
Начальник Управління 
депозитарної діяльності 
та відповідального 
зберігання ц.п.
(посада)

____________
(підпис)

М. П.

М. Адамовська
(прізвище, ім'я,  

по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про 

результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску обліга-
цій.

аКЦІоНеРНе товаРиСтво «алЬФа-БаНК»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 

товаРиСтво «БеРеЗиНСЬКий КоМБІНат ХлІБо-
ПРодУКтІв» 2. Ідентифікаційний код юридичної особи:00955221; 3. Міс-
цезнаходження: 68542 Одеська область, Тарутинський район, селище міського 
типу Березине вулиця Промислова, будинок 130; 4. Міжміський код, телефон 
та факс: (04847)3-19-98 (04847)3-11-54; 5. Електронна поштова адреса: 
berezino@usilos.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: https://usilos.com/berezino-
khp/; 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення 
1).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину: 29.11.2018; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: На-

глядова рада; Предмет правочину: отримання поворотної безвідсоткової фі-
нансової допомоги від Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРАРНА 
ТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ - 40190919); Ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 
2300 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 12237 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 18,79546%; Загальна кількість голо-
сів  - 3. Кількість голосів, що проголосували «за» - 2.; «проти» -0; «утрима-
лись»  - 1. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, не визначені статутом товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
Директор Шацький Р.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИ-

МИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (код за ЄДРПОУ
00851376), місцезнаходження: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинс-
ький р-н, с.Федорiвка. Тел./факс (03342) 2-26-05, e-mail m.chub@chebatu-
rochka.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.chebaturochka.ua.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, роз-
мір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому зна-

ченню пакета акцій
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів

- 28.11.2018. ПІБ фізособи власника акцій, якій належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значен-
ню - Коваленко Олексiй Вiкторович. Дія - відчуження; яким чином відбува-
лась - прямо. Розмір частки власника акцій до відчуження права власнос-
ті (підсумковий пакет голосуючих акцій): у % до статутного капіталу -
13,877%, в загальній кількості голосуючих акцій  - 13,974 %; після відчужен-
ня права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих ак-
цій): у % до статутного капіталу - 10,646%, в загальній кількості голосуючих

акцій  - 10,720%. Відомості про дату, в яку порогові значення було досягну-
то або перетнуто, відсутні. 

Найменування юрособи власника акцій, якій належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому наченню
пакета акцій - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ореола" Компа-
нiя з управлiння активами" (Пайовий венчурний недиверсифiкований зак-
ритий iнвестицiйний фонд "Титул"), код за ЄДРПОУ 37094052, код ЄДРІСІ
2331561. Дія - відчуження; яким чином відбувалась - прямо. Розмір частки
власника акцій до відчуження права власності (підсумковий пакет голосу-
ючих акцій): у % до статутного капіталу - 42,886%, в загальній кількості го-
лосуючих акцій  - 43,186 %; після відчуження права власності на такий па-
кет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): у % до статутного капіталу
- 17,811%, в загальній кількості голосуючих акцій  - 17,936%. Відомості про
осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридич-
ної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями, та про дату,
в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто, відсутні. 

Генеральний директор Сич А.В. підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

1.Загальні відомості про емітента 1.1 Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВIАКОМПАНIЯ "БУКОВИНА" 1. Код за ЄДРПОУ
22838502 1.3 Місцезнаходження емітента 04119, м. Київ, вул. Зоологiчна,
б. 4а , офiс 139. 1.4 Міжміський код, телефон та факс 044 4941915 1.5
Електронна поштова адреса емітента aviabukov@ukrpost.ua 1.7 Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації http://prat.pro/Bukavia.html 1.7 Вид особливої ін-
формації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення Згідно рішення Наглядової ради товариства
вiд 30.11.2018 р. відбулись наступні зміни в складі посадових осіб ПрАТ
"Авiакомпанiя "Буковина". Припинено повноваження Тимчасово викону-
ючого обов'язки Голови правлiння Полiщука Вiктора Олександровича,
акціями товариства не володіє. Повноваження чиннi по 03.12.2018 р. Пе-
ребував на посаді з 05.10.2018 р. Посадова особа згоди на оприлюднен-

ня паспортних даних не надавала. Посадова особа непогашених суди-
мостей не має. Призначено на 5 років Голову правлiння Швитай Вадим
Володимирович, акціями товариства не володіє. Повноваження посадо-
вої особи чиннi з 03.12.2018 р. Посадова особа непогашених судимостей
не має. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не на-
давала. Посадова особа останнi 5 рокiв перебувала на наступних поса-
дах: 2013-2015 р.р ТОВ "ДАРТ" заступник Генерального директора з еко-
номiки та розвитку, 2015- квiтень 2018р.р. ТОВ "АНДА ЕЙР" заступник Ге-
нерального директора з економiки та розвитку, травень 2018 р.- 30.11.
2018 р . ТОВ "АНДА ЕЙР" Перший заступник Генерального директора.

3. Підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Голова правління 
Швитай Вадим Володимирович 

03.12.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект

Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.
Наглядовою радою Банку 29.11.2018 прийняте рiшення про вчинення

значного правочину, а саме: договору про внесення змiн та доповнень №1
до договору застави обладнання №019-2017-1-РМ вiд 31.05.2018р., що ук-
ладатиметься iз заставодавцем - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIД-
ПОВIДАЛЬНIСТЮ "ШПБУ СХIД" (ЄДРПОУ -41561011), вiдповiдно до якого
у якостi забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором
№019-2017-1-РМ вiд 31.05.2018, що укладений мiж ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ

КАПIТАЛ" та ТОВ "НЕРСIС" (ЄДРПОУ 40102838) у заставу Банку переда-
ється належне заставодавцю майно - обладнання заставною вартiстю 53
118 105,55 грн. (п'ятдесят три мiльйони сто вiсiмнадцять тисяч сто п'ять
гривень 55 копiйок) без ПДВ.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначе-
на вiдповiдно до законодавства, становить: 53 118 105,55грн.

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 507 657 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (у вiдсотках) складає 10.46%.

Кiлькiсний склад Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голо-
сiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 5, кiль-
кiсть голосiв, що проголосували "проти" - 0.

Статутом ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" не визначено додаткових кри-
терiїв, не передбачених законодавством, для вiднесення правочину до
значного.

ІІІ.  Підпис.
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.

2. Найменування посади:

Виконуючий обов`язки 
Голови Правління Щиголев В.В. 

30.11.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИ-

МИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (код за ЄДРПОУ
00851376), місцезнаходження: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинс-
ький р-н, с.Федорiвка. Тел./факс (03342) 2-26-05, e-mail m.chub@chebatu-
rochka.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.chebaturochka.ua.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, роз-
мір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому зна-

ченню пакета акцій
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів

- 28.11.2018. ПІБ фізособи власника акцій, якій належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значен-
ню - Коваленко Олексiй Вiкторович. Дія - відчуження; яким чином відбува-
лась - прямо. Розмір частки власника акцій до відчуження права власнос-
ті (підсумковий пакет голосуючих акцій): у % до статутного капіталу -
13,877%, в загальній кількості голосуючих акцій  - 13,974 %; після відчужен-
ня права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих ак-
цій): у % до статутного капіталу - 10,646%, в загальній кількості голосуючих

акцій  - 10,720%. Відомості про дату, в яку порогові значення було досягну-
то або перетнуто, відсутні. 

Найменування юрособи власника акцій, якій належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому наченню
пакета акцій - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ореола" Компа-
нiя з управлiння активами" (Пайовий венчурний недиверсифiкований зак-
ритий iнвестицiйний фонд "Титул"), код за ЄДРПОУ 37094052, код ЄДРІСІ
2331561. Дія - відчуження; яким чином відбувалась - прямо. Розмір частки
власника акцій до відчуження права власності (підсумковий пакет голосу-
ючих акцій): у % до статутного капіталу - 42,886%, в загальній кількості го-
лосуючих акцій  - 43,186 %; після відчуження права власності на такий па-
кет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): у % до статутного капіталу
- 17,811%, в загальній кількості голосуючих акцій  - 17,936%. Відомості про
осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридич-
ної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями, та про дату,
в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто, відсутні. 

Генеральний директор Сич А.В. підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

1.Загальні відомості про емітента 1.1 Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВIАКОМПАНIЯ "БУКОВИНА" 1. Код за ЄДРПОУ
22838502 1.3 Місцезнаходження емітента 04119, м. Київ, вул. Зоологiчна,
б. 4а , офiс 139. 1.4 Міжміський код, телефон та факс 044 4941915 1.5
Електронна поштова адреса емітента aviabukov@ukrpost.ua 1.7 Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації http://prat.pro/Bukavia.html 1.7 Вид особливої ін-
формації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення Згідно рішення Наглядової ради товариства
вiд 30.11.2018 р. відбулись наступні зміни в складі посадових осіб ПрАТ
"Авiакомпанiя "Буковина". Припинено повноваження Тимчасово викону-
ючого обов'язки Голови правлiння Полiщука Вiктора Олександровича,
акціями товариства не володіє. Повноваження чиннi по 03.12.2018 р. Пе-
ребував на посаді з 05.10.2018 р. Посадова особа згоди на оприлюднен-

ня паспортних даних не надавала. Посадова особа непогашених суди-
мостей не має. Призначено на 5 років Голову правлiння Швитай Вадим
Володимирович, акціями товариства не володіє. Повноваження посадо-
вої особи чиннi з 03.12.2018 р. Посадова особа непогашених судимостей
не має. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не на-
давала. Посадова особа останнi 5 рокiв перебувала на наступних поса-
дах: 2013-2015 р.р ТОВ "ДАРТ" заступник Генерального директора з еко-
номiки та розвитку, 2015- квiтень 2018р.р. ТОВ "АНДА ЕЙР" заступник Ге-
нерального директора з економiки та розвитку, травень 2018 р.- 30.11.
2018 р . ТОВ "АНДА ЕЙР" Перший заступник Генерального директора.

3. Підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Голова правління 
Швитай Вадим Володимирович 

03.12.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект

Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.
Наглядовою радою Банку 29.11.2018 прийняте рiшення про вчинення

значного правочину, а саме: договору про внесення змiн та доповнень №1
до договору застави обладнання №019-2017-1-РМ вiд 31.05.2018р., що ук-
ладатиметься iз заставодавцем - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIД-
ПОВIДАЛЬНIСТЮ "ШПБУ СХIД" (ЄДРПОУ -41561011), вiдповiдно до якого
у якостi забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором
№019-2017-1-РМ вiд 31.05.2018, що укладений мiж ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ

КАПIТАЛ" та ТОВ "НЕРСIС" (ЄДРПОУ 40102838) у заставу Банку переда-
ється належне заставодавцю майно - обладнання заставною вартiстю 53
118 105,55 грн. (п'ятдесят три мiльйони сто вiсiмнадцять тисяч сто п'ять
гривень 55 копiйок) без ПДВ.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначе-
на вiдповiдно до законодавства, становить: 53 118 105,55грн.

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 507 657 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (у вiдсотках) складає 10.46%.

Кiлькiсний склад Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голо-
сiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 5, кiль-
кiсть голосiв, що проголосували "проти" - 0.

Статутом ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" не визначено додаткових кри-
терiїв, не передбачених законодавством, для вiднесення правочину до
значного.

ІІІ.  Підпис.
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.

2. Найменування посади:

Виконуючий обов`язки 
Голови Правління Щиголев В.В. 

30.11.2018 р.

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво 
"гоРоХIвСЬКе атП 
10764"

2. Код за ЄДРПОУ 05461094
3. Місцезнаходження 45700, М.Горохiв, Грушевського, 33
4. Міжміський код, телефон та 
факс

03379 21232 03379 21232

5. Електронна поштова адреса atp10764@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://atp10764.pat.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерно-
го товариства

II. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 21.11.2018; Найменування уповноваженого орга-

ну емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: позачерговi загальнi збори 
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Горохiвське АТП 10764» (Про-
токол № 1 вiд 21.11.2018р.); Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 30.11.2018; Повне най-
менування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство 
«Горохiвське автотранспортне пiдприємство 10764»; Повне найменування 
акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне товариство 
«Горохiвське автотранспортне пiдприємство 10764».

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 Шелест С.Г.
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

30.11.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИ-

МИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (код за ЄДРПОУ
00851376), місцезнаходження: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинс-
ький р-н, с.Федорiвка. Тел./факс (03342) 2-26-05, e-mail m.chub@chebatu-
rochka.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.chebaturochka.ua.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, роз-
мір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому зна-

ченню пакета акцій
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів

- 28.11.2018. ПІБ фізособи власника акцій, якій належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значен-
ню - Коваленко Олексiй Вiкторович. Дія - відчуження; яким чином відбува-
лась - прямо. Розмір частки власника акцій до відчуження права власнос-
ті (підсумковий пакет голосуючих акцій): у % до статутного капіталу -
13,877%, в загальній кількості голосуючих акцій  - 13,974 %; після відчужен-
ня права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих ак-
цій): у % до статутного капіталу - 10,646%, в загальній кількості голосуючих

акцій  - 10,720%. Відомості про дату, в яку порогові значення було досягну-
то або перетнуто, відсутні. 

Найменування юрособи власника акцій, якій належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому наченню
пакета акцій - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ореола" Компа-
нiя з управлiння активами" (Пайовий венчурний недиверсифiкований зак-
ритий iнвестицiйний фонд "Титул"), код за ЄДРПОУ 37094052, код ЄДРІСІ
2331561. Дія - відчуження; яким чином відбувалась - прямо. Розмір частки
власника акцій до відчуження права власності (підсумковий пакет голосу-
ючих акцій): у % до статутного капіталу - 42,886%, в загальній кількості го-
лосуючих акцій  - 43,186 %; після відчуження права власності на такий па-
кет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): у % до статутного капіталу
- 17,811%, в загальній кількості голосуючих акцій  - 17,936%. Відомості про
осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридич-
ної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями, та про дату,
в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто, відсутні. 

Генеральний директор Сич А.В. підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

1.Загальні відомості про емітента 1.1 Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВIАКОМПАНIЯ "БУКОВИНА" 1. Код за ЄДРПОУ
22838502 1.3 Місцезнаходження емітента 04119, м. Київ, вул. Зоологiчна,
б. 4а , офiс 139. 1.4 Міжміський код, телефон та факс 044 4941915 1.5
Електронна поштова адреса емітента aviabukov@ukrpost.ua 1.7 Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації http://prat.pro/Bukavia.html 1.7 Вид особливої ін-
формації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення Згідно рішення Наглядової ради товариства
вiд 30.11.2018 р. відбулись наступні зміни в складі посадових осіб ПрАТ
"Авiакомпанiя "Буковина". Припинено повноваження Тимчасово викону-
ючого обов'язки Голови правлiння Полiщука Вiктора Олександровича,
акціями товариства не володіє. Повноваження чиннi по 03.12.2018 р. Пе-
ребував на посаді з 05.10.2018 р. Посадова особа згоди на оприлюднен-

ня паспортних даних не надавала. Посадова особа непогашених суди-
мостей не має. Призначено на 5 років Голову правлiння Швитай Вадим
Володимирович, акціями товариства не володіє. Повноваження посадо-
вої особи чиннi з 03.12.2018 р. Посадова особа непогашених судимостей
не має. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не на-
давала. Посадова особа останнi 5 рокiв перебувала на наступних поса-
дах: 2013-2015 р.р ТОВ "ДАРТ" заступник Генерального директора з еко-
номiки та розвитку, 2015- квiтень 2018р.р. ТОВ "АНДА ЕЙР" заступник Ге-
нерального директора з економiки та розвитку, травень 2018 р.- 30.11.
2018 р . ТОВ "АНДА ЕЙР" Перший заступник Генерального директора.

3. Підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Голова правління 
Швитай Вадим Володимирович 

03.12.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект

Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.
Наглядовою радою Банку 29.11.2018 прийняте рiшення про вчинення

значного правочину, а саме: договору про внесення змiн та доповнень №1
до договору застави обладнання №019-2017-1-РМ вiд 31.05.2018р., що ук-
ладатиметься iз заставодавцем - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIД-
ПОВIДАЛЬНIСТЮ "ШПБУ СХIД" (ЄДРПОУ -41561011), вiдповiдно до якого
у якостi забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором
№019-2017-1-РМ вiд 31.05.2018, що укладений мiж ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ

КАПIТАЛ" та ТОВ "НЕРСIС" (ЄДРПОУ 40102838) у заставу Банку переда-
ється належне заставодавцю майно - обладнання заставною вартiстю 53
118 105,55 грн. (п'ятдесят три мiльйони сто вiсiмнадцять тисяч сто п'ять
гривень 55 копiйок) без ПДВ.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначе-
на вiдповiдно до законодавства, становить: 53 118 105,55грн.

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 507 657 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (у вiдсотках) складає 10.46%.

Кiлькiсний склад Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голо-
сiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 5, кiль-
кiсть голосiв, що проголосували "проти" - 0.

Статутом ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" не визначено додаткових кри-
терiїв, не передбачених законодавством, для вiднесення правочину до
значного.

ІІІ.  Підпис.
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.

2. Найменування посади:

Виконуючий обов`язки 
Голови Правління Щиголев В.В. 

30.11.2018 р.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДТЕК КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI»

2. Код за ЄДРПОУ 41946011
3. Місцезнаходження 04080, КИЇВ, ВУЛИЦЯ 

НОВОКОСТЯНТИНIВСЬКА,20
4. Міжміський код, телефон 
та факс

044-207-64-50 -

5. Електронна поштова 
адреса

PertsevDP@dtek.com

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

https://dtek.com/ua/investors_and_partners/
asset/kyiv-elektro/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення значних 
правочинів

II. текст повідомлення
29.11.2018 позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi - Товариство) прийняли рiшення 
(протокол №1/2018 вiд 29.11.2018 ) про надання згоди на вчинення То-
вариством значного правочину, а саме: про схвалення укладеного 
17 вересня 2018 року договору №17/09 ФП - 30 безпроцентної поворот-
ної фiнансової допомоги.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 256000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2017: 4072994000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв: 6.2 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 107383541 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах: 101207870 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 101207870 шт. та 

«проти» 0 шт. прийняття рiшення.
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 ФОМЕНКО ОЛЕКСАНДР 
ВАЛЕРIЙОВИЧ 

Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
29.11.2018

(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «дтеК КиЇвСЬКI елеКтРоМеРеЖI»

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватНе 

аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство "СтРаХова 
КоМПаНIя "СтРаХовI 
гаРаНтIЇ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

21957067

3. Місцезнаходження емітента 03150 м.Київ, вул.Предславинська, 
б.11/13, офiс 211

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0675472647 д/н

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

21957067@ukr.net

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

http://www.strahovigarantii.com.ua/
index.php

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

2. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової Ради вiд 29.11.2018(протокол №11/1) Голову 

правлiння Сидоренко Вiктора Миколайовича (паспорт ЕМ номер 546271 
виданий 20.01.2000 Кремiнським РВ УМВС України в Луганськiй обл.) 
звiльнено за власним бажанням з 30.11.2018р. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк 8 мiсяцiв. Рiшенням 
Наглядової Ради вiд 29.11.2018 (протокол №11/1) призначино Головою 
правлiння Товариства Сiдорова Олександра Валерiйовича (паспорт серiї 
ВА № 009088, виданий Ворошиловським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй 
областi 15.06.1995 р.) з 01.12. 2018 року ( дата вчинення дiї 29.11.2018). 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу-безстроково. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв-Генеральний дирек-
тор, Спецiалiст вiддiлу страхових вiдшкодувань, Старший спецiалiст Де-
партаменту врегулювання моторних ризикiв.

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

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

2. Найменування посади.
Голова Правлiння ___________ Сидоренко Вiктор Миколайович

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

_____________________________
 (дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №231, 3 грудня 2018 р. 
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента 

1.1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Райагротехсервіс»; 1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
03751824; 1.3. Місцезнаходження емітента:26000, Кіровоградська обл., 
м.  Новомиргород, вул. 40 років Перемоги, 32/1; 1.4. Міжміський код, теле-
фон, факс емітента: +380507464010, (05256) 4-18-50; 1.5. Електронна по-
штова адреса емітента:03751824@at24.com.ua;1.6.Cторінка в мережі Ін-
тернет для розкриття інформації: rts.at24.com.ua; 1.7. Вид особливої 
інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Припинено повноваження Члена Наглядової Ради Мироненка Олек-
сандара Степановича (ЕА 739868, Новомиргородським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй обл.06.06.2000р.), у зв'язку iз закiнченням термiну повно-
важень на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 21 вiд 
28.11.2018р.). Перебував на посадi з 30.04.2013р. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента – 0,8543%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Припинено повноваження Члена Наглядової 
Ради Руденко Ольги Iванiвни (ЕА696803 вiд 28.12.1999р., Новомиргород-
ським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.) у зв'язку iз закiнченням 
термiну повноважень на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Про-
токол № 21 вiд28.11.2018р.) Перебувала на посадi з 30.04.2013 р. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента – 0,2112%. Непогашеної судимостi 
за посадовi та корисливi злочини не має. Припинено повноваження Члена 
Наглядової Ради Кожухаря Михайла Андрiйовича (ЕА 909913 вiд 
15.11.2000р.Новомиргородським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.) 
у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень на пiдставi рiшення Загаль-
них зборiв акцiонерiв ( Протокол № 21 від 8.11.2018р.). Перебував на посадi 
з 30.04.2013р.Володiє часткою в статутному капiталii емiтента – 0,2112%.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Припине-
но повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Балакан Нiни Валентинiвни (ЕА 
№930579 вiд 29.06.2002р., Новомиргородським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй обл.) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень на 
пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №21 вiд 
28.11.2018р.) Перебувала на посадi з 30.04.2018р. володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента- 0,2194% акцiй. Непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини не має. Припинено повноваження Члена 
Ревiзiйної комiсiї Ганула Володимира Васильовича (ЕА №202298 вiд 
12.12.1996р., Новомиргородським РВ УМВС України в Кiровоградськiй 
обл.) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень на пiдставi Рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв (Протокол №21 вiд 28.11.2018р.) Перебував на 
посадi з 30.04.2013р. володiє часткою в статутному капiталi емiтента- 
0,2112% акцiй. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не 
має. Припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Мащенка Генадiя 
Володимировича(ЕА №602010 вiд 22.01.1999р., Новомиргородським РВ 
УМВС України в Кiровоградськiй обл.)у зв'язку iз закiнченням термiну по-
вноважень на пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №21 
вiд 28.11.2018р.) Перебував на посадi з 30.04.2013р. Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не 
має. Також Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №21 вiд 
28.11.2018р.) затверджено Нову редакцiю статуту Товариства, яка не пе-
редбачає iснування ревiзiйної комiсiї, тому на ці посади нiкого не обрано. 
Припинено повноваження Директора Можного Вадима Валерiйовича (Пас-
порт громадянина України з безконтактним електронним носiєм 
№000306827, орган видачi-3510, дата -30.01.2017р.)на пiдставi Рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв(Протокол №21 вiд 28.11.2018р.) у зв’язку із 
закінченням терміну повноважень. Перебував на посаді з 04.12.2012р. 
Володiє часткою в статутному капiталi Товариства- 52% акцiй. Непогаше-
ної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Обрано Членом 
Наглядової Ради представника акцiонера Можного Вадима Валерiйовича 
Можну Анастасiю Вадимiвну (не надала згоди на оприлюднення особистих 
даних) на пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №21 вiд 
28.11.2018р.) термiном на 3 роки. Останнi 5 рокiв навчалася в ВУЗi та зай-

має посаду тренера в РЦ «Драйв» .
Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та 

корисливi злочини не має. Обрано Членом Наглядової Ради представни-
ка акцiонера Можного Вадима Валерiйовича Можну Валентину Iванiвну 
(ЕА202187 Новомиргородським РВУМВС України в Кiровоградськiй обл. 
10.12.1996р.)на пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол 
№21 вiд 28.11.2018р.) термiном на 3 роки. Останнi 5 рокiв- пенсiонер. Не 
володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини не має.Обрано Членом Наглядової Ради представника 
акцiонера Можного Вадима Валерiйовича Можного Валерiя Анатолiйовича 
(ЕА423456 Кiровським РВУМВС України в Кiрово град ськiй обл. 
27.02.1998р.)на пiдставi Рiшення Загальних зборiв акціонерів (Протокол 
№21 вiд 28.11.2018р.) термiном на 3 роки. Останнi 5 рокiв- пенсiонер. Не 
володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини не має. Обрано Директором Можного Вадима 
Валерiйовича (Паспорт громадянина України з безконтактним електро-
нним носiєм №000306827, орган видачi-3510, дата -30.01.2017р.)на 
пiдставi Рiшення Загальних зборiв акціонерів (Протокол №21 вiд 
28.11.2018р.) безстроково.Останнi 5 рокiв займав посаду Директора 
ПАТ «Райагротехсервiс» . Володiє часткою в статутному капiталi Товари-
ства- 52% акцiй. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини 
не має.

відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів.ІІ. Рiчними загальними зборами 
акцiонерiв (Протокол №21 вiд 28.11.2018р.) прийнято рiшення про попе-
реднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством 
у перiод з 28.11.2018р. до наступних загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства, але не пiзнiше 30.04.2019р., якщо гранична вартiсть майна або по-
слуг, що є або буде предметом даних правочинiв буде бiльше 25 % 
вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 
рiк, а саме: правочинiв, направлених на отримання Товариством грошо-
вих коштiв (позики, кредитiв), договорiв поставки, купiвлi-продажу, надан-
ня послуг, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, 
договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), договорiв 
гарантiї, договорiв факторингу, договорiв iпотеки (в тому числi стосовно 
нерухомого майна Товариства) та iнших договорiв на суму бiльшу нiж 
562250,00 гривень або еквiвалент цiєї суми в євро чи доларах США, ви-
значений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на день 
пiдрахунку граничної сукупної вартостi. Пiд значним правочином слiд та-
кож розумiти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище 
суму, до дiючих договорiв (угод/контрактiв), що були укладенi Товари-
ством. Уповноважити з правом передоручення Директора Товариства на 
укладання кожного такого правочину вiд iменi Товариства з правом 
пiдпису договорiв/додаткових угод/контрактiв та iнших документiв, 
необхiдних для укладання цих правочинiв. Кiлькiсть зазначених вище 
правочинiв, якi будуть вчинятися протягом зазначеного перiоду, необме-
жена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиня-
ються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства. 
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним неза-
лежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товари-
ства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу 
гривнi до iноземних валют. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства- 568826 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в зборах-

568826 шт.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували « ЗА» - 

568826 шт.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували « ПРОТИ» - 0
ІІІ.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством України. директор Можний вадим валерійович.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«РайагРотеХСеРвІС»

Приватне акціонерне товариство «Луга» повідомляє, що позачергові 
загальні збори акціонерів відбудуться 3 січня 2019 року о 16.00 год. за 
місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Михайлівська, 
буд.24/11-13в, приміщення офісу Прат «луга» на першому поверсі. 
Реєстрація учасників проводитиметься з 15.00 год. до 15.45 год. Учасникам 
загальних зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, 
оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах – 27.12.2018 р. Озна-
йомитись з матеріалами, пов’язаними з вирішенням питань, віднесених до 

проекту порядку денного, можна в робочі дні з 09.00 до 18.00 год. за місцез-
находженням товариства: м. Київ, вул. Михайлівська, буд.24/11-13В, при-
міщення офісу ПрАТ «Луга» на першому поверсі, а також на веб-сайті 
05468096.smida.gov.ua, а в день проведення загальних зборів – у місці їх 
проведення. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціоне-
рів: акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазна-
ченими вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представни-
ка - паспорт та довіреність); відповідальна особа надає матеріали; після 
ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «лУга»



№231, 3 грудня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

13

особі в повному об’ємі. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами, - директор Гаркот Ігор Богданович. 
Довідки за телефоном: 03342 2-07-41. 

Проект порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання секретаря та голови Загальних зборів. 
3. Звільнення директора Товариства.
4. Обрання директора Товариства. 
5. Зміна місцезнаходження Товариства.
6. Затвердження Нової редакції Статуту.
7. Призначення особи, уповноваженої на здійснення державної реє-

страції змін до Єдиного державного реєстру. 
Проекти рішень з питань порядку денного:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів у скла-

ді 3-х осіб: Бабан Людмила Валеріївна, Баюн Світлана Арсеніївна, Гнатюк 
Тетяна Ростиславівна. Головою комісії призначити Бабан Людмилу Валері-
ївну.

2. Обрання секретаря та голови Загальних зборів.
Проект рішення: Обрати Гаркота Ігоря Богдановича головою загальних 

зборів акціонерів, а Тишкову Катерину Олександрівну – секретарем загаль-
них зборів акціонерів.

3. Звільнення директора Товариства.
Проект рішення: Звільнити Гаркота Ігоря Богдановича з посади дирек-

тора ПрАТ «Луга» з 03.01.2019 р. за угодою сторін на підставі п.1 ст.36 
КзПП України. 

4. Обрання директора Товариства. 
Проект рішення: Обрати директором ПрАТ «Луга» Оранського Дмитра 

Денисовича з 04.01.2019 р. безстроково. 
5. Зміна місцезнаходження Товариства.
Проект рішення: Змінити місцезнаходження Товариства на наступне: 

04123, м. Київ, Подільський район, вул. Івана Їжакевича, буд. 7/10
6. Затвердження Нової редакції Статуту.
Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства та упов-

новажити на її підписання голову загальних зборів Гаркота Ігоря Богдано-
вича та секретаря загальних зборів Тишкову Катерину Олександрівну. 

7. Призначення особи, уповноваженої на здійснення державної реє-
страції змін до Єдиного державного реєстру. 

Проект рішення: Уповноважити Гаркота Ігоря Богдановича здійснити 
державну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру з правом по-
дання та підпису всіх необхідних документів. 

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати 
до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товари-
ства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. 
Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України «Про 
акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до 
складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних 
зборів. Порядок надання пропозицій до проекту порядку денного за-
гальних зборів акціонерного товариства визначений ст.38 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства».

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 44684 
штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 
31613 штук.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опублікова-
но в Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку №231 від 03.12.2018 р.

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«Мукачiвський лiсокомбiнат»,2. Код за ЄДРПОУ: 00274157, 3. Місцезна-
ходження: 89640, Закарпатська область, Мукачiвський район, 
смт. Чинадiйово, В. Турянчика, 5. Міжміський код, телефон та факс: (03131) 
6-25-91 (03131) 6-25-91, 5. Електронна поштова адреса: mlk@emitents.net.
ua, 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: mlk.emitents.net.ua, 7. Вид особливої 
інформації: відомості про прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення значних правочинів

Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято 
на позачергових загальних зборах ПрАТ «Мукачiвськийлiсокомбiнат», що 
вiдбулися 16.11.2018 року.

Предметом правочину є: виступ ПрАТ «Мукачiвський лiсокомбiнат» 
майновим поручителем перед АТ «ОТП Банк» по зобов`язанням ТОВ «Укра-
гроком» перед АТ «ОТП Банк» та надання в заставу (iпотеку) АТ «ОТП 
Банк» 65/100 (шiстдесят п’ять сотих) частки цiлiсного майнового комплексу 
ПрАТ «Мукачiвський лiсокомбiнат», який розташований за адресою: За-
карпатська обл., Мукачiвський р-н, смт. Чинадiйово, вулиця Турянчика В., 

будинок 5, шляхом укладання з АТ «ОТП Банк» вiдповiдного Договору за-
стави (iпотеки), а також на укладення договорiв про змiну до Договору за-
стави (iпотеки), необхiднiсть в укладаннi яких може виникнути в майбутньо-
му без обмеження за строком.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину 
13 763 тис. грн 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi 12707 тис. грн

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 108

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 2 975 716 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах 2 975 225
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 2 975 225
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» немає
Надати повноваження Генеральному директору Товариства Левченку 

Володимиру Вiталiйовичу (або iншiй уповноваженiй ним особi), на 
пiдписання договору. а також про укладення договорiв про змiну до Догово-
ру застави (iпотеки), необхiднiсть в укладаннi яких може виникнути в май-
бутньому без обмеження за строком.

генеральний директор  левченко володимир вiталiйович

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво  
«МУКаЧIвСЬКий лIСоКоМБIНат»

ПовІдоМлеННя
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»

Код за ЄДРПОУ: 25412361
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронів-

ка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-00-00, 207-00-40
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://www.mhp.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про утворен-

ня, припинення його філій, представництв
II. текст повідомлення

28листопада 2018 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»(Протокол №20 
від 28.11.2018 р.) у зв’язку із господарською необхідністю, було прийнято 
рішення про припинення (ліквідацію):

Повне найменування філії (представництва): ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІД-
РОЗДІЛ «ОРІЛЬ-ЛІДЕР» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»;

Місцезнаходження філії(представництва):51831, Дніпропетров-
ська  обл., Петриківський район, село Єлизаветівка, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬ-
НИЦЬКОГО , будинок 1;

Функції які виконувала філія:Виготовлення виробів із бетону для будів-
ництва.

III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.

Голова правління  Косюк Юрій Анатолійович
29.11.2018р.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «МиРоНІвСЬКий ХлІБоПРодУКт»
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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

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК 
ДОНЕЦЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI"

2. Код за ЄДРПОУ 00131268
3. Місцезнаходження 84302, м. Краматорськ, Комерцiйна, 

будинок 8
4. Міжміський код, 
телефон та факс

+ 38 (044) 594-45-84 + 38 (044) 594-45-84

5. Електронна поштова 
адреса

FlerikTV@dtek.com

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

http://www.donetskoblenergo.dn.ua/2016-02-
09-06-39-02/2016-02-09-11-03-24.html

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
У зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» 
(надалi - «Товариство»), рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства вiд 26.11.2018 р. (протокол №2/2018 вiд 26.11.2018 р.) з 
26.11.2018 р. припинено повноваження Гелюха Iвана Миколайовича, 
Члена Наглядової ради - представник iнтересiв акцiонера DTEK 
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); паспорт громадянина 
України серiї ВВ № 432725, виданий Київським РВ ДМУ УМВС Украї-
ни в Донецькiй обл., 11.05.1998 р. Акцiями Товариства посадова осо-
ба не володiє. Термiн перебування на посадi: з 20.04.2018 р. по 
26.11.2018 р.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

У зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» 
(надалi - «Товариство»), рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства вiд 26.11.2018 р. (протокол №2/2018 вiд 26.11.2018 р.) з 
26.11.2018 р. припинено повноваження Андрєєвої Анастасiї 
Олександрiвни, Члена Наглядової ради - представник iнтересiв 
акцiонера DTEK ENERGY B.V.(з обмеженням повноважень), паспорт 
громадянина України серiї ТТ № 301409, виданий Голосiївським РВ 
ГУДМУ України в мiстi Києвi, 01.08.2015 р. Акцiями Товариства поса-
дова особа не володiє. Термiн перебування на посадi: з 20.04.2018 р. 
по 26.11.2018 р.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

У зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» 
(надалi - «Товариство»), рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства вiд 26.11.2018 р. (протокол №2/2018 вiд 26.11.2018 р.) з 
26.11.2018 р. припинено повноваження Савенкова Олексiя Григорови-
ча, Члена Наглядової ради - представник iнтересiв акцiонера DTEK 
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); паспорт громадянина 
України № 001326816, орган, що видав 8030. Акцiями Товариства по-
садова особа не володiє. Термiн перебування на посадi: з 20.04.2018 р. 
по 26.11.2018 р.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

У зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень 
попереднього складу Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВО «ДТЕК ДОНЕЦЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi – «Товариство») 
Загальними зборами Товариства вiд 26.11.2018 (протокол №2/2018 
вiд 26.11.2018 ) прийнято рiшення про обрання з 26.11.2018 р. Чле-
ном Наглядової ради Товариства Андрєєвої Анастасiї Олександрiвни, 
яка представляє iнтереси акцiонера DTEK OIL&GAS B.V.(з обме-
женням повноважень); паспорт громадянина України серiї ТТ 
№ 301409 виданий Голосiївським РВ ГУДМУ України в мiстi Києвi 
01.08.2015 р.

Андрєєва Анастасiя Олександрiвна на посаду призначена на строк 
до прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про припинен-
ня повноважень членiв Наглядової ради Товариства або до її замiни 
акцiонером Товарисва - DTEK OIL&GAS B.V. Пакетом акцiй, часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
з 07.2012 до 02.2018 року включно - Провiдний, Головний 

юрисконсульт, Менеджер Департаменту з корпоративного управлiння 
ТОВ «ДТЕК»;

з 02.2018 до 10.2018 - Директор ТОВ «КИЇВСЬКI ЕНЕРГЕТИЧНI 
ПОСЛУГИ», Директор ТОВ «ДНIПРОВСЬКI ЕНЕРГЕТИЧНI ПОСЛУ-
ГИ», Директор ТОВ «ДОНЕЦЬКI ЕНЕРГЕТИЧНI ПОСЛУГИ».

з 02.2018 до теперiшнього часу - Керiвник Департаменту з право-
вого забезпечення ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖI», експерт вiддiлу з правового 
забезпечення продаж великим споживачам АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКI 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI».

У зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень по-
переднього складу Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДТЕК ДОНЕЦЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi – «Товариство») Загаль-
ними зборами Товариства вiд 26.11.2018 (протокол №2/2018 вiд 
26.11.2018 ) прийнято рiшення про обрання з 26.11.2018 р. Членом На-
глядової ради Товариства Савенкова Олексiя Григоровича, який пред-
ставляє iнтереси акцiонера DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повно-
важень); паспорт громадянина України № 001326816, орган, що видав: 
8030.

Савенков Олексiй Григорович на посаду призначений на строк до 
прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради Товариства або до його замiни 
акцiонером Товарисва - DTEK OIL&GAS B.V. Пакетом акцiй, часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
2012 р. - 2017 р. – ПАТ «Київенерго» – Директор забезпечення ви-

робництва.
2017 р. – 2018 р. – ТОВ «ДТЕК Енерго» – Заступник директора з 

дистрибуцiї;
02.2018 – по т.ч. - Директор з розподiлу електроенергiї ТОВ ТОВ 

«ДТЕК МЕРЕЖI», експерт виробничо – технiчної служби технiчної 
дирекцiї АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI»;

У зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень по-
переднього складу Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДТЕК ДОНЕЦЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi – «Товариство») Загаль-
ними зборами Товариства вiд 26.11.2018 (протокол №2/2018 вiд 
26.11.2018 ) прийнято рiшення про обрання з 26.11.2018 р. Членом На-
глядової ради Товариства Протопопової Iрини Миколаївни, яка пред-
ставляє iнтереси акцiонера DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повно-
важень); паспорт громадянина України серiї ВК № 466367, виданий 
Київським РВ ГУДМУ в Донецький обл, 31.01.2008.

Протопопова Iрина Миколаївна на посаду призначена на строк до 
прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради Товариства або до її замiни 
акцiонером Товарисва - DTEK OIL&GAS B.V. Пакетом акцiй, часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
з 01.2013 до 07.2015 року включно - Керiвник департаменту з регу-

ляторних питань ТОВ «ДТЕК»;
з 07.2015 до 02.2018 року - Керiвник Департаменту з регуляторних 

тарифiв та розрахункiв на ОРЕ ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО», 
з 02.2018 – по теперiшнiй час - Керiвник Департаменту з регулятор-

них питань ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖI», Експерт вiддiлу з тендерних проце-
дур АТ «ДТЕК ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI».

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 Дегтярьов Олексiй Пилипович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
26.11.2018

(дата)

аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«дтеК доНеЦЬКI елеКтРоМеРеЖI»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інфор-
мації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 00169845
3. Місцезнаходження 84302, м. Краматорськ, Комерцiйна, 

будинок 8
4. Міжміський код, телефон 
та факс

+ 38 (044) 594-45-84 -

5. Електронна поштова 
адреса

FlerikTV@dtek.com

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

https://dtek.com/investors_and_
partners/asset/pes-energoygol/

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

II. текст повідомлення
У зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (надалi - «Товариство»), рiшенням Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.11.2018 р. (протокол №2/2018 вiд 
26.11.2018 р.) з 26.11.2018 р. припинено повноваження Сахарука Дми-
тра Володимировича, Члена Наглядової ради - представник iнтересiв 
акцiонера DTEK ENERGY B.V.(з обмеженням повноважень); паспорт 
громадянина України серiї СА № 027208, виданий Токмацьким РВ 
УМВС України в Запорiзькiй областi 02.09.1995 р. Акцiями Товариства 
посадова особа не володiє. Термiн перебування на посадi: з 
01.05.2016 р. по 26.11.2018 р.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

У зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (надалi - «Товариство»), рiшенням Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.11.2018 р. (протокол №2/2018 вiд 
26.11.2018 р.) з 26.11.2018 р. припинено повноваження Маслова Iгоря 
Олександровича, Члена Наглядової ради - представник iнтересiв 
акцiонера DTEK ENERGY B.V.(з обмеженням повноважень); паспорт 
громадянина України серiї ВВ № 270964, виданий Ц-Мiським РВ 
Горлiвського МУ УМВС України у Донецькiй областi 06.03.1998 р. 
Акцiями Товариства посадова особа не володiє. Термiн перебування 
на посадi: з 01.05.2016 р. по 26.11.2018 р.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

У зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (надалi - «Товариство»), рiшенням Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.11.2018 р. (протокол №2/2018 вiд 
26.11.2018 р.) з 26.11.2018 р. припинено повноваження Поволоцького 
Олексiя Валерiйовича, Члена Наглядової ради - представник iнтересiв 
акцiонера DTEK ENERGY B.V.(з обмеженням повноважень); паспорт 
громадянина України серiї ТТ № 079514, виданий Голосiївським РУ 
ГУМВС України в мiстi Києвi 26.10.2011 р. Акцiями Товариства посадо-
ва особа не володiє. Термiн перебування на посадi: з 01.05.2016 р. по 
26.11.2018 р.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

У зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень по-
переднього складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (далi – «Товариство») 
Загальними зборами Товариства вiд 26.11.2018 (протокол №2/2018 вiд 
26.11.2018 ) прийнято рiшення про обрання з 26.11.2018 р. Членом На-
глядової ради Товариства Андрєєвої Анастасiї Олександрiвни, яка 
представляє iнтереси акцiонера DTEK OIL&GAS B.V.(з обмеженням 
повноважень); паспорт громадянина України серiї ТТ № 301409 вида-
ний Голосiївським РВ ГУДМУ України в мiстi Києвi 01.08.2015.

Андрєєва Анастасiя Олександрiвна на посаду призначена на строк 
до прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про припинен-
ня повноважень членiв Наглядової ради Товариства або до її замiни 
акцiонером Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. Пакетом акцiй, часткою 

в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
з 07.2012 до 02.2018 року включно - Провiдний, Головний 

юрисконсульт, Менеджер Департаменту з корпоративного управлiння 
ТОВ «ДТЕК»;

з 02.2018 до 10.2018 - Директор ТОВ «КИЇВСЬКI ЕНЕРГЕТИЧНI 
ПОСЛУГИ», Директор ТОВ «ДНIПРОВСЬКI ЕНЕРГЕТИЧНI ПОСЛУ-
ГИ», Директор ТОВ «ДОНЕЦЬКI ЕНЕРГЕТИЧНI ПОСЛУГИ».

з 02.2018 до теперiшнього часу - Керiвник Департаменту з право-
вого забезпечення ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖI», експерт вiддiлу з правового 
забезпечення продаж великим споживачам АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКI 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI».

У зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень по-
переднього складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (далi – «Товариство») 
Загальними зборами Товариства вiд 26.11.2018 (протокол №2/2018 вiд 
26.11.2018 ) прийнято рiшення про обрання з 26.11.2018 р. Членом На-
глядової ради Товариства Неретiна Клима Юрiйовича, який представ-
ляє iнтереси акцiонера DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повнова-
жень); паспорт громадянина України серiї СМ № 181275.

Неретiн Клим Юрiйович не надав згоди на розкриття iнших пас-
портних даних анiж серiї та номеру паспорту.

Неретiн Клим Юрiйович на посаду призначений на строк до при-
йняття Загальними зборами Товариства рiшення про припинення пов-
новажень членiв Наглядової ради Товариства або до його замiни 
акцiонером Товарисва - DTEK OIL&GAS B.V. Пакетом акцiй, часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
з 05.2014 до 12.2014 - Фiнансовий директор ТОВ «Немiрофф»; 
з 01.2015до 08.2016 – Директор з фiнансiв ТОВ «Регiна Центр; 
з 09.2016 до 03.2017 – Керiвник фiнансового департаменту  

ТОВ «Чугуївський маслозавод»;
з 05.2017 до 07.2017 – Директор фiнансового департаменту  

ТОВ «Група Рiтейлу Украiни»;
з 08.2017 до 10.2017 – Директор фiнансового департаменту  

ТОВ «Ф.К.С»;
з 11.2017 до 02.2018 – Керiвник департаменту з фiнансiв  

ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
з 02.2018 до т.ч. – Керiвник департаменту фiнансiв ТОВ «ДТЕК 

МЕРЕЖI»
У зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень по-

переднього складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (далi – «Товариство») 
Загальними зборами Товариства вiд 26.11.2018 (протокол №2/2018 вiд 
26.11.2018 ) прийнято рiшення про обрання з 26.11.2018 р. Членом На-
глядової ради Товариства Протопопової Iрини Миколаївни, яка пред-
ставляє iнтереси акцiонера DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повно-
важень); паспорт громадянина України серiї ВК № 466367, виданий 
Київським РВ ГУДМУ в Донецький обл. 31.01.2008.

Протопопова Iрина Миколаївна на посаду призначена на строк до 
прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради Товариства або до її замiни 
акцiонером Товарисва - DTEK OIL&GAS B.V. Пакетом акцiй, часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
з 01.2013 до 07.2015 року включно - керiвник департаменту з регу-

ляторних питань ТОВ «ДТЕК»;
з 07.2015 до 02.2018 року - Керiвник Департаменту з регуляторних 

тарифiв та розрахункiв на ОРЕ ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО», 
з 02.2018 – по теперiшнiй час - Керiвник Департаменту з регулятор-

них питань ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖI», Експерт вiддiлу з тендерних проце-
дур АТ «ДТЕК ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI».

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 Дегтярьов Олексiй Пилипович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

26.11.2018
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «дтеК ПеМ-еНеРговУгIлля»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інфор-
мації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДТЕК КИЇВСЬКI 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI»

2. Код за ЄДРПОУ 41946011
3. Місцезнаходження 04080, КИЇВ, ВУЛИЦЯ 

НОВОКОСТЯНТИНIВСЬКА,20
4. Міжміський код, телефон 
та факс

044-207-64-50 -

5. Електронна поштова 
адреса

PertsevDP@dtek.com

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

https://dtek.com/ua/investors_and_
partners/asset/kyiv-elektro/

7. Вид особливої інформа-
ції

Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

II. текст повідомлення
У зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКI 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (надалi - «Товариство»), рiшенням позачергових 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 29.11.2018 (протокол 
№1/2018 вiд 29.11.2018) з 29.11.2018 припинено повноваження Саха-
рука Дмитра Володимировича, члена Наглядової ради Товариства - 
представника iнтересiв акцiонера DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням 
повноважень); паспорт громадянина України серiї СА № 027208, ви-
даний 02.09.1995 Токмацьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi. 
Акцiями Товариства посадова особа не володiє. Термiн перебування 
на посадi: з 22.12.2017 до 29.11.2018.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

У зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКI 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (надалi - «Товариство»), рiшенням позачергових 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 29.11.2018 (протокол 
№1/2018 вiд 29.11.2018) з 29.11.2018 припинено повноваження Пово-
лоцького Олексiя Валерiйовича, члена Наглядової ради Товариства - 
представника iнтересiв акцiонера DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням 
повноважень); паспорт громадянина України серiї ТТ №079514, вида-
ний 26.10.2011 Голосiївським РУ ГУМВС України в м. Києвi. Акцiями 
Товариства посадова особа не володiє. Термiн перебування на посадi: 
з 22.12.2017 до 29.11.2018.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

У зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКI 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (надалi - «Товариство»), рiшенням позачергових 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 29.11.2018 (протокол 
№1/2018 вiд 29.11.2018) з 29.11.2018 припинено повноваження Гелю-
ха Iвана Миколайовича, члена Наглядової ради Товариства - пред-
ставника iнтересiв акцiонера DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням по-
вноважень); паспорт громадянина України серiї ВВ № 432725, виданий 
Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 11.05.1998. Акцiями 
Товариства посадова особа не володiє. Термiн перебування на посадi: 
з 22.12.2017 до 29.11.2018.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

У зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень по-
переднього складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (надалi - «Товари-
ство»), рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства вiд 29.11.2018 (протокол №1/2018 вiд 29.11.2018) прийнято 
рiшення про обрання з 29.11.2018 членом Наглядової ради Товари-
ства Андрєєвої Анастасiї Олександрiвни, яка представляє iнтереси 
акцiонера DTEK OIL&GAS B.V.(з обмеженням повноважень); паспорт 
громадянина України серiї ТТ № 301409, виданий Голосiївським РВ 
ГУДМУ України в мiстi Києвi 01.08.2015 р.

Андрєєва Анастасiя Олександрiвна на посаду призначена на строк 
до прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про припинен-
ня повноважень членiв Наглядової ради Товариства або до її замiни 
акцiонером Товарисва - DTEK OIL&GAS B.V. Пакетом акцiй, часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
з 07.2012 до 02.2018 - провiдний, головний юрисконсульт, мене-

джер Департаменту з корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК»;
з 02.2018 до 10.2018 - директор ТОВ «КИЇВСЬКI ЕНЕРГЕТИЧНI 

ПОСЛУГИ», директор ТОВ «ДНIПРОВСЬКI ЕНЕРГЕТИЧНI ПОСЛУ-
ГИ», директор ТОВ «ДОНЕЦЬКI ЕНЕРГЕТИЧНI ПОСЛУГИ».

з 02.2018 до теперiшнього часу - керiвник Департаменту з право-
вого забезпечення ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖI», експерт вiддiлу з правового 
забезпечення продаж великим споживачам АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКI 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI».

У зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень по-
переднього складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi – «Товари-
ство») рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
вiд 29.11.2018 (протокол №1/2018 вiд 29.11.2018) прийнято рiшення 
про обрання з 29.11.2018 членом Наглядової ради Товариства Савен-
кова Олексiя Григоровича, який представляє iнтереси акцiонера DTEK 
OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень); паспорт громадянина 
України № 001326816, виданий органом №8030 14.12.2017.

Савенков Олексiй Григорович на посаду призначений на строк до 
прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради Товариства або до його замiни 
акцiонером Товарисва - DTEK OIL&GAS B.V. Пакетом акцiй, часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
2012 - 2017 – Директор забезпечення виробництва ПАТ «КИЇВЕ-

НЕРГО»;
2017 – 2018 – Заступник директора з дистрибуцiї ТОВ «ДТЕК ЕНЕР-

ГО»;
02.2018 – по т.ч. - Директор з розподiлу електроенергiї ТОВ «ДТЕК 

МЕРЕЖI», експерт виробничо – технiчної служби технiчної дирекцiї  
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI».

У зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень по-
переднього складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi – «Товари-
ство») рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
вiд 29.11.2018 (протокол №1/2018 вiд 29.11.2018) прийнято рiшення 
про обрання з 29.11.2018 членом Наглядової ради Товариства Прото-
попової Iрини Миколаївни, яка представляє iнтереси акцiонера DTEK 
OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень); паспорт громадянина 
України серiї ВК № 466367, виданий Київським РВ ГУДМУ в Донецький 
обл, 31.01.2008.

Протопопова Iрина Миколаївна на посаду призначена на строк до 
прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради Товариства або до її замiни 
акцiонером Товарисва - DTEK OIL&GAS B.V. Пакетом акцiй, часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
з 01.2013 до 07.2015 - Керiвник департаменту з регуляторних пи-

тань ТОВ «ДТЕК»;
з 07.2015 до 02.2018 - Керiвник Департаменту з регуляторних 

тарифiв та розрахункiв на ОРЕ ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО», 
з 02.2018 – по теперiшнiй час - Керiвник Департаменту з регулятор-

них питань ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖI», Експерт вiддiлу з тендерних проце-
дур АТ «ДТЕК ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI».

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 ФОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРIЙОВИЧ 
Генеральний 
директор

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

29.11.2018
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «дтеК КиЇвСЬКI елеКтРоМеРеЖI»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

23399393

3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14

5. Електронна поштова 
адреса

kanc@energy.mk.ua

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

www.energy.mk.ua

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
29.11.2018 (вх. № 16/10190) вiд Фонду державного майна України, АТ 

«Миколаївобленерго» отримано Наказ про замiну члена Наглядової ради 
Акцiонерного товариства «Миколаївобленерго», а саме визначено: замiнити 
Вiзіра Олександра Сергiйовича - представника акцiонера - Держава Україна 
в особi Фонду державного майна України у складi наглядової ради 
Акцiонерного товариства «Миколаївобленерго» на представника акцiонера 
- Держава Україна в особi Фонду державного майна України у складi нагля-
дової ради Акцiонерного товариства «Миколаївобленерго» - Денисенка 
Вiталiя Миколайовича - директора Департаменту планування i монiторингу 
фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства Фонду держав-
ного майна України. Припинити повноваження члена Наглядової ради АТ 
«Миколаївобленерго» Вiзіра Олександра Сергiйовича. Особа не надала зго-
ди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на 
посадi з 27.07.2016. Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статутно-
му капiталi АТ «Миколаївобленерго»- 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Наказ не мiстить обгрунтування змiн 
у персональному складi посадових осiб АТ «Миколаївобленерго».

29.11.2018 (вх. № 16/10190) вiд Фонду державного майна України,  
АТ «Миколаївобленерго» отримано Наказ про замiну члена Наглядової 
ради Акцiонерного товариства «Миколаївобленерго», а саме визначено: 
замiнити Вiзіра Олександра Сергiйовича - представника акцiонера - Дер-
жава Україна в особi Фонду державного майна України у складi наглядової 
ради Акцiонерного товариства «Миколаївобленерго» на представника 
акцiонера - Держава Україна в особi Фонду державного майна України у 
складi наглядової ради Акцiонерного товариства «Миколаївобленерго» - 
Денисенка Вiталiя Миколайовича - директора Департаменту планування i 
монiторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства 
Фонду державного майна України. Особа не надала згоди на розголошення 
паспортних даних. Строк на який призначено: до обрання нового складу 
Наглядової ради Товариства. Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє 
в статутному капiталi АТ «Миколаївобленерго» - 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж роботи про-
тягом останнiх п’яти рокiв: з 04.12.2017 по теперiшнiй час директор Депар-
таменту планування i монiторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з 
питань банкрутства; 27.11.2017 – 03.12.2017 – директор Департаменту 
управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами дер-
жави; 07.08.2017 – 26.11.2017 – начальник Управлiння фiнансового плану-
вання та фiнансово-економiчного монiторингу господарської дiяльностi 
Департаменту фiнансово господарської дiяльностi та з питань банкрутства; 
29.04.2016 – 06.08.2017 - заступник начальника вiддiлу Фонду державного 
майна України; 01.03.2016- 17.03.2016 - заступник начальника юридичного 
управлiння Київської мiської ради; 29.11.2013.-18.05.2015 директор  
ТОВ «Денiкс Груп»; 2012-2013 - начальник юридичного вiддiлу ТОВ «РСГП 
«Столичний». Наказ не мiстить обґрунтування змiн у персональному складi 
посадових осiб АТ «Миколаївобленерго».

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 О.П. Сивак
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
30.11.2018

(дата)

аКЦIоНеРНе товаРиСтво «МиКолаЇвоБлеНеРго»

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

нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «НеРУХоМІСтЬ СтолиЦІ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне това-
риство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30965299
1.4. Місцезнаходження емітента: 03035 місто Київ, вул. Митрополита 

Василя Липківського, 45
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)585-41-01, (044)585-

41-97
1.6. Електронна поштова адреса емітента: nest@security-cb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: therealestateofcapital.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів
2. текст повідомлення 

26.11.2018 року позачерговими Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» було прийнято рішення про надання зго-
ди на вчинення значного правочину. Предмет правочину: укладання Това-
риством Іпотечного договору з ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ: 
20953647) від 14.09.2018р., який посвідчено приватним нотаріусом Одесь-
кого міського нотаріального округу за реєстровим №1244, для забезпечен-
ня виконання зобов’язань ТОВ «АВГУСТ ПРОМ» за Кредитним договором 
№ BL2018-00099 від 18.01.2018 р., укладеним з ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», 
ТОВ «АВГУСТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ: 39176765), ТОВ «ФІРМА «ФІДЕЯ» » 
(код ЄДРПОУ: 41223117), ТОВ «ОПТІМУС КОНЕКШН» » (код ЄДРПОУ: 
40930702) за Генеральним договором про надання документарних 
зобов’язань №60/17 від 27.12.2017р., укладеним з ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» 
та передати ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» належне ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТО-
ЛИЦІ» нерухоме майно - нежилі приміщення під розміщення адміністративно-
офісного центру (в літ.А), загальною площею 13 987 кв.м., що розташовані 
за адресою: м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, б.45, оцінною 
вартістю на дату укладання договору 210702594,50(двісті десять мільйонів 
сімсот дві тисячі п’ятсот дев’яносто чотири гривні 50 копійок)грн. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 97037 
тис. грн.; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-

метом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 217,13634%; Загальна кількість голосую-
чих акцій: 100542635 штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах: 100540238 штук; Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» прийняття рішення: 100540238 штук; Кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 (нуль) 
штук. Рішення прийнято 97,5767 відсотками голосів акціонерів від загаль-
ної кількості голосів.

26.11.2018 року позачерговими Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» було прийнято рішення про надання зго-
ди на вчинення значного правочину. Предмет правочину: укладання Това-
риством договору іпотеки нежилих приміщень під розміщення 
адміністративно-офісного центру (в літ.А), загальною площею 13 987 кв.м., 
що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополи-
та, б.45 в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ФІРМА «ФІДЕЯ» (код 
ЄДРПОУ: 41223117) за Кредитним договором, що буде укладений між  
ТОВ «ФІРМА «ФІДЕЯ» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ: 20953647) 
з метою отримання кредитних коштів у вигляді кредитної лінії у розмірі не 
більше 10 000 000,00 (Десять мільйонів) Доларів США (277958,00 тис. грн., 
за курсом НБУ станом на 26.11.2018р.), під процентну ставку не більше 
11% річних, терміном повернення кредитної лінії не пізніше 31 січня  
2019 року. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 97037 тис. грн.; Співвідношення ринкової вартості майна або по-
слуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 286,44538%; Загальна 
кількість голосуючих акцій: 100542635 штук; Кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах: 100540238 штук; Кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 100540238 
штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення: 0 (нуль) штук. Рішення прийнято 97,5767 відсотками голосів акціо-
нерів від загальної кількості голосів.

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

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

3.2.Генеральний директор Князєв Ігор Євгенійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 26.11.2018р.
(дата) 
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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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДТЕК КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI»

2. Код за ЄДРПОУ 41946011
3. Місцезнаходження 04080, КИЇВ, ВУЛИЦЯ 

НОВОКОСТЯНТИНIВСЬКА,20
4. Міжміський код, телефон 
та факс

044-207-64-50 -

5. Електронна поштова 
адреса

PertsevDP@dtek.com

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

https://dtek.com/ua/investors_and_partners/
asset/kyiv-elektro/

7. Вид особливої інформа-
ції

Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

II. текст повідомлення
29.11.2018 позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКI 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол №1/2018 
вiд 29.11.2018 ) про попереднє надання згоди на вчинення Товариством знач-
них правочинiв, а саме: правочинiв з надання Товариством поворотної безпро-
центної фiнансової допомоги та /або поворотної процентної фiнансової допо-
моги на загальну граничну суму неповерненої заборгованостi за всiма такими 
правочинами одночасно не бiльше 2 000 000 000 (двох мiльярдiв) доларiв 
США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним 
курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 56540000000 грн. (еквiвалент за 
офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на 29.11.2018)

Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2017: 4072994000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв: 1388.17 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 107383541 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах: 101207870 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 101207870 шт. та 

«проти» 0 шт. прийняття рiшення.
29.11.2018 позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКI 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол 
№1/2018 вiд 29.11.2018 ) про попереднє надання згоди на вчинення Това-
риством значних правочинiв, а саме: правочинiв з отримання Товариством 

поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, та/або поворотної про-
центної фiнансової допомоги та/або безповоротної фiнансової допомоги 
на загальну граничну суму неповерненої заборгованостi за всiма такими 
правочинами одночасно не бiльше 2 000 000 000 (двох мiльярдiв) доларiв 
США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним 
курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину..

Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 56540000000 грн. (еквiвалент за 
офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на 29.11.2018)

Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2017: 4072994000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв: 1388.17 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 107383541 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах: 101207870 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 101207870 шт. та 

«проти» 0 шт. прийняття рiшення.
29.11.2018 позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКI 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол №1/2018 
вiд 29.11.2018 ) про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинiв, а саме: правочинiв з розмiщення Товариством тимчасово вiльних 
коштiв, у разi їх виникнення, на вiдповiдних депозитних рахунках у ПУБЛIЧНОМУ 
АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ 
БАНК» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну 
суму одночасно не бiльше 100 000 000 (ста мiльйонiв) доларiв США або 
еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом 
Нацiонального банку України на дату вчинення вiдповiдного правочину.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 2827000000 грн. (еквiвалент за 
офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на 29.11.2018)

Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2017: 4072994000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв: 69.41 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 107383541 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах: 101207870 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 101207870 шт. та 

«проти» 0 шт. прийняття рiшення.
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 ФОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРIЙОВИЧ 
Генеральний 
директор

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

29.11.2018
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «дтеК КиЇвСЬКI елеКтРоМеРеЖI»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво "СтРаХова КоМПаНIя "БРIтIШ авто 
КлаБ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 30930046
3. Місцезнаходження 04080, Київ, вулиця Кирилiвська, будинок 39
4. Міжміський код, телефон та факс +380443577080
5. Електронна поштова адреса mchrksk@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну акціонерів, яким нале-

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

II. текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «БРIТIШ 

АВТО КЛАБ» повiдомляє, що на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в повiдомленнi 
вiд власника акцiй, йому стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать 
голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним порогово-
му значенню пакета акцiй, а саме, розмiр пакета акцiй - юридичної особи 
ДАЛАЙХIЛЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД, Лiмассол, Кiпр, Код: НЕ 232508 (DALIAHILL 
CORPORATION LTD , Limassol, Cyprus), став меншим порогового значення па-
кета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
(пряме володiння) до вiдчуження становив 99.4269%. Розмiр частки власника 
акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля вiдчуження становить 0%.

Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за 
наявностi): 23.11.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «БРIТIШ 
АВТО КЛАБ» повiдомляє, що на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в повiдомленнi 
вiд власника акцiй, йому стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать 
голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним порогово-
му значенню пакета акцiй, а саме, розмiр пакета акцiй - фiзичної особи Черкась-
кого Миколи Петровича став бiльшим порогового значення пакета акцiй. Розмiр 
частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття стано-
вив 0,5731%. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй (пряме володiння) пiсля набуття становить 100%. 

Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: 23.11.2018р.
Результат на дату, коли порогове значення було досягнуто або пере-

тнуто данi попереднього повiдомлення (за наявностi): розмiр пакета голо-
суючих акцiй (у вiдсотках) - 100%;

дiя - набуття;
володiння - пряме;
пiдсумковий пакет голосуючих акцiй - 26 173 528 (Двадцять шiсть тисяч 

сто сiмдесят три тисячi п’ятсот двадцять вiсiм) штук.
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 Карелiн Олександр Валентинович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
29.11.2018

(дата)
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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 аКЦIоНеРНе товаРи-

Ство "дтеК 
дНIПРовСЬКI 
елеКтРоМеРеЖI"

2. Код за ЄДРПОУ 23359034
3. Місцезнаходження 49107, Днiпро, Шосе Запорiзьке,22
4. Міжміський код, телефон та факс 056 373-50-59 056 373-53-41
5. Електронна поштова адреса PertsevDP@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.doe.com.ua 

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

II. текст повідомлення
У зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» 
(надалi - «Товариство»), рiшенням позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства вiд 27.11.2018 (протокол №2/2018 вiд 27.11.2018) з 
27.11.2018 припинено повноваження Андрєєвої Анастасiї Олександрiвни, 
члена Наглядової ради Товариства - представника iнтересiв акцiонера 
DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); паспорт громадянина 
України серiї ТТ № 301409, виданий Голосiївським РВ ГУДМУ України в 
мiстi Києвi 01.08.2015. Акцiями Товариства посадова особа не володiє. 
Термiн перебування на посадi: з 19.04.2018 до 27.11.2018.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. 

У зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» 
(надалi - «Товариство»), рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
вiд 27.11.2018 р. (протокол №2/2018 вiд 27.11.2018) з 27.11.2018 припинено 
повноваження Савенкова Олексiя Григоровича, члена Наглядової ради То-
вариства - представника iнтересiв акцiонера DTEK ENERGY B.V. (з обме-
женням повноважень); паспорт громадянина України № 001326816, вида-
ний органом №8030 14.12.2017. Акцiями Товариства посадова особа не 
володiє. Термiн перебування на посадi: з 19.04.2018 до 27.11.2018.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. 

У зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» 
(надалi - «Товариство»), рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
вiд 27.11.2018 (протокол №2/2018 вiд 27.11.2018) з 27.11.2018 припинено 
повноваження Гелюха Iвана Миколайовича, члена Наглядової ради Това-
риства - представника iнтересiв акцiонера DTEK ENERGY B.V. (з обмежен-
ням повноважень); паспорт громадянина України серiї ВВ № 432725, ви-
даний Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 11.05.1998. 
Акцiями Товариства посадова особа не володiє. Термiн перебування на 
посадi: з 19.04.2018 до 27.11.2018.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. 

У зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень 
попереднього складу Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДТЕК ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi – «Товариство») 
Загальними зборами Товариства вiд 27.11.2018 (протокол №2/2018 вiд 
27.11.2018 ) прийнято рiшення про обрання з 27.11.2018 членом Наглядової 
ради Товариства Андрєєвої Анастасiї Олександрiвни, яка представляє 
iнтереси акцiонера DTEK OIL&GAS B.V.(з обмеженням повноважень); 
паспорт громадянина України серiї ТТ № 301409, виданий Голосiївським 
РВ ГУДМУ України в мiстi Києвi 01.08.2015 р.

Андрєєва Анастасiя Олександрiвна на посаду призначена на строк до 
прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про припинення пов-
новажень членiв Наглядової ради Товариства або до її замiни акцiонером 
Товарисва - DTEK OIL&GAS B.V. Пакетом акцiй, часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
з 07.2012 до 02.2018 - провiдний, головний юрисконсульт, менеджер Де-

партаменту з корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК»;
з 02.2018 до 10.2018 - директор ТОВ «КИЇВСЬКI ЕНЕРГЕТИЧНI ПОСЛУ-

ГИ», директор ТОВ «ДНIПРОВСЬКI ЕНЕРГЕТИЧНI ПОСЛУГИ», директор 
ТОВ «ДОНЕЦЬКI ЕНЕРГЕТИЧНI ПОСЛУГИ».

з 02.2018 до теперiшнього часу - керiвник Департаменту з правового 
забезпечення ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖI», експерт вiддiлу з правового забезпе-
чення продаж великим споживачам АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКI 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI».

У зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень поперед-
нього складу Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ДТЕК 
ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi – «Товариство») Загальними збо-
рами Товариства вiд 27.11.2018 (протокол №2/2018 вiд 27.11.2018 ) прий-
нято рiшення про обрання з 27.11.2018 членом Наглядової ради Товари-
ства Савенкова Олексiя Григоровича, який представляє iнтереси акцiонера 
DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень); паспорт громадянина 
України № 001326816, виданий органом №8030 14.12.2017.

Савенков Олексiй Григорович на посаду призначений на строк до при-
йняття Загальними зборами Товариства рiшення про припинення повно-
важень членiв Наглядової ради Товариства або до його замiни акцiонером 
Товарисва - DTEK OIL&GAS B.V. Пакетом акцiй, часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
2012 - 2017 – Директор забезпечення виробництва ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;
2017 – 2018 – Заступник директора з дистрибуцiї ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
02.2018 – по т.ч. - Директор з розподiлу електроенергiї ТОВ «ДТЕК 

МЕРЕЖI», експерт виробничо – технiчної служби технiчної дирекцiї  
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI».

У зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень попередньо-
го складу Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ДТЕК 
ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi – «Товариство») Загальними зборами 
Товариства вiд 27.11.2018 (протокол №2/2018 вiд 27.11.2018 ) прийнято рiшення 
про обрання з 27.11.2018 членом Наглядової ради Товариства Протопопової 
Iрини Миколаївни, яка представляє iнтереси акцiонера DTEK OIL&GAS B.V. (з 
обмеженням повноважень); паспорт громадянина України серiї ВК № 466367, 
виданий Київським РВ ГУДМУ в Донецький обл, 31.01.2008.

Протопопова Iрина Миколаївна на посаду призначена на строк до при-
йняття Загальними зборами Товариства рiшення про припинення повно-
важень членiв Наглядової ради Товариства або до її замiни акцiонером 
Товарисва - DTEK OIL&GAS B.V. Пакетом акцiй, часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
з 01.2013 до 07.2015 - Керiвник департаменту з регуляторних питань 

ТОВ «ДТЕК»;
з 07.2015 до 02.2018 - Керiвник Департаменту з регуляторних тарифiв 

та розрахункiв на ОРЕ ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО», 
з 02.2018 – по теперiшнiй час - Керiвник Департаменту з регуляторних 

питань ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖI», Експерт вiддiлу з тендерних процедур  
АТ «ДТЕК ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI».

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 Кухтiй В.Ю.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

27.11.2018
(дата)

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЕЛОКС"

2. Код за ЄДРПОУ 14306300
3. Місцезнаходження 63460 

смт.Слобожанське,
Змiївський район,
Харкiвська область, 
Балаклiйське шосе, будинок 58

4. Міжміський код, телефон та 
факс

0574753056 ; 0574753056

5. Електронна поштова адреса elox@elox.com.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво  
«Завод елоКС»
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индекс ПФтС в четверг  
еще немного вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился 
на 0,27% - до 579,56 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 298,794 млн грн, 
в том числе акциями – 0,74 млн грн.

В «индексной корзине» подорожали бумаги Райффай-
зен Банка Аваль (-0,57%), «Центрэнерго» (+0,41%) и 
«Донбассэнерго» (-0,15%).

Снизились в цене акции «Турбоатома» (-0,37%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» по итогам 

торгов остался неизменным на уровне 1738,25 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 

четверг вырос на 0,48% - до 443,85 пункта при объеме 
торгов 5,3 млн злотых (почти 39 млн грн).

По итогам дня подорожали акции «Астарты» (+2,57%) 
и «Кернела» (+0,19%).

Отрицательную динамику показали акции «Агротона» 
(-1,64%) и агрохолдинга ИМК (-1,58%).

НБУ продлил срок согласования 
докапитализации/реструктуризации 
баланса банков по итогам стресс-

тестирования до 31 декабря
Национальный банк Украины (НБУ) продлил на месяц 

- до 31 декабря 2018 года, срок согласования программы 
докапитализации или плана реструктуризации баланса 
банкам, которые обязаны предоставить соответствую-
щие документы по итогам стресс-тестирования.

Соответствующее решение утверждено постановле-
нием правления центробанка №133 от 29 ноября 2018 
года. Документ вступает в силу с 30 ноября.

Как сообщалось, НБУ в начале октября обнародовал 
итоги качества активов и стресс-тестирования 24 бан-

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації

http://elox.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
виплату дивідендів

II. текст повідомлення : 
Згiдно Рiшення єдиного акцiонера № 11/18 вiд 29.11.2018 року прий-

нято рiшення про направлення на дивiденди нерозподiленого прибут-
ку за 2017 рiк в сумi 25000365.00 гривень та встановлено дату складан-
ня перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 14 грудня 
2018 року. дивiденди виплачуються безпосередньо акцiонеру.

Строк виплати дивiдендiв з 14 грудня 2018 року по 30 березня 2019 
року.

Форма та порядок виплати дивiдендiв: грошовими коштами, 
банкiвським переказом на рахунок акцiонера.

виплата дивiдендiв допускається кiлькома частками.
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 Юр'єв Владислав Вiкторович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.11.29
(дата)

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00132807)

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться  
«22» січня 2019 року об 11-00 годині

за адресою: 07301, Київська обл., м. вишгород, вул. Шкільна, 4, 
кімната №1

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про затвердження складу лічильної комісії.
3. Про обрання нових видів економічної діяльності згідно КВЕД 2010 та 

доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства, внесення 
відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань.

4. Про призначення уповноваженої особи на здійснення заходів щодо 
внесення змін до переліку видів економічної діяльності Товариства до Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання 1:
Обрати Головою Загальних зборів Акціонерів Товариства – Бондаренка 

Сергія Володимировича, секретарем – Кривенчук Марію Олександрівну.
Питання 2:
Затвердити лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Терля-

єв Юрій Валентинович, Член лічильної комісії – Кравченко Микола Володи-
мирович.

Питання 3:
Обрати новий вид економічної діяльності за КВЕД 2010 та доповнити 

перелік видів економічної діяльності Товариства, внести відповідні зміни до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань.

Питання 4:
Призначити уповноважену особу на здійснення заходів щодо внесення 

змін до переліку видів економічної діяльності Товариства до Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів - паспорт та довіреність.

Порядок участі та голосування на Позачергових Загальних зборах 
акціонерів за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповно-
важена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право 
призначити свого представника постійно або на певний строк. 

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

Акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлен-
ня з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного по-
відомлення до 21 січня 2019 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 
08.30 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.) за адре-
сою: м. Київ, вул. Промислова, 4. Посадова особа, відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства. Довід-
ки за телефоном: (044) 545-71-24.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства»:

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових загальних збо-
рів акціонерів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайо-
митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий 
час та в доступному місці, а в день проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів - також у місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів. 
Пропозиції акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним 
законодавством, за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень з питань проекту порядку денного: http://svsdnipro.ua/

Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено до 
переліку акціонерів ПрАТ «СВС-Дніпро» станом на 24.00 годину «16» січня 
2019 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься за місцем про-
ведення зборів з 10.30 до 10.45 за київським часом 22 січня 2019 року.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СвС-дНІПРо»

НОВИНИ
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ков, согласно которым восемь кредитных учреждений 
потребовали докапитализацию на общую сумму 
6,1 млрд грн.

В середине ноября центробанк продлил на три меся-
ца - до 31 марта 2019 года, срок докапитализации бан-
ков.

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

Для покрытия потребности в капитале по неблаго-
приятному сценарию банки должны разработать и вы-
полнить к концу 2019 года план реструктуризации. В 
рамках соответствующего плана допускаются меры 
по улучшению качества кредитного портфеля, ре-
структуризация кредитов (в том числе в соответствии 
с законом «О финансовой реструктуризации»), усиле-
ние залогов, взыскание залогов по проблемным кре-
дитам, продажа непрофильных активов, оптимизация 
операционных расходов и прочие меры.

Рынок Forex замер в ожидании новостей  
с саммита G20

Основные мировые валюты слабо меняются в ходе 
торгов в пятницу, евро стабилен в паре с долларом 
США, так как инвесторы выжидают новостей с откры-
вающегося в пятницу в Буэнос-Айресе саммита G20.

В первую очередь участников рынка интересует 
встреча лидеров Китая и США и прогресс в их торго-
вых переговорах. Накануне президент США Дональд 
Трамп заявил, что его устраивает и текущий вариант 
отношений с Пекином, но он готов и «что-то предпри-
нять».

Евро к 8:10 кв стоил $1,1390 по сравнению с $1,1393 
на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.

Стоимость единой европейской валюты к этому 
времени опустилась до 129,16 иены по сравнению со 
129,30 иены в предыдущий рабочий день. Курс дол-
лара составляет 113,40 иены против 113,48 иены 
днем ранее.

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) 
убеждены в необходимости повышения базовой про-
центной ставки в декабре, однако относительно темпов 
подъема в следующем году существует гораздо больше 
неопределенности, свидетельствует протокол ноябрь-
ского заседания Федрезерва.

«Денежно-кредитная политика не следует заданным 
установкам», - отмечается в сообщении. Руководство 
ЦБ подчеркивает, что ожидания трех подъемов стоимо-
сти кредитования в 2019 году являются гибкими и могут 
измениться, если экономическая ситуация в стране по-
меняется.

При этом многие представители ЦБ высказали мне-
ние, что настало время отказаться в тексте заявления 
по итогам встречи от фразы о «дальнейшем постепен-
ном увеличении» ставок. Это должно подчеркнуть гиб-
кость принятия решений FOMC.

С начала недели доллар снизился на 0,5% в паре с 
евро, но поднялся на 0,4% к иене и на 0,3% к фунту.

еЦБ отмечает усиление рисков 
финстабильности в еврозоне, выделяет 

италию
Текущая ситуация в еврозоне с точки зрения финан-

совой стабильности стала более сложной по сравнению 
с маем, риски усилились, говорится в публикуемом дваж-
ды в год докладе Европейского центрального банка 
(ЕЦБ) о финансовой стабильности (Financial Stability 
Review).

В числе факторов указываются потенциальные про-
блемы emerging markets, рост обеспокоенности долго-
вой нагрузкой и напряженность в торговых отношениях.

ЕЦБ особо выделил Италию в качестве примера бы-
строй утраты доверия инвесторов в случае неопреде-
ленности государственной политики.

«Несмотря на ограниченность проявления кризисных 
признаков в других странах до недавнего времени, на-
пряженность на рынке госдолга Италии показывает, на-
сколько быстро неопределенность политики и связанное 
с ней резкое изменение настроений на рынке могут выя-
вить риски для финансовой стабильности», - говорится в 
докладе.

Вместе с тем потенциал распространения долговых 
проблем из Италии на другие страны еврозоны сейчас 
намного ниже, чем во время долгового кризиса 2012 
года.

Устойчивость банков улучшилась, но структурная сла-
бость продолжает сдерживать их прибыльность, счита-
ют экономисты ЦБ еврозоны. Проблемы ликвидности 
растут на фоне все увеличивающихся рисковых инве-
стициях фондов.

Уязвимость финансовых рынков возрастает на фоне 
высокого соотношения стоимости активов и рисков. ЕЦБ 
считает наиболее уязвимыми развивающиеся рынки, в 
том числе из-за повышения процентных ставок в США и 
торговых споров.

SEC на следующей неделе обсудит план 
изменения квартальной отчетности 

компаний в СШа
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США 

под давлением со стороны президента США Дональда 
Трампа на следующей неделе проведет голосование о 
том, следует ли запросить у компаний и инвесторов ком-
ментарии о существующей системе квартальной финан-
совой отчетности компаний, пишет The Wall Street 
Journal.

В августе Д.Трамп попросил регуляторов пересмо-
треть существующее с 1970 года требование о том, что 
публичные компании должны раскрывать свои финансо-
вые показатели раз в квартал. По мнению американско-
го президента, отказ от этого требования позволит сни-
зить регуляторную нагрузку на бизнес и подстегнет рост. 
Д.Трамп заявил, что автором идеи является глава 
PepsiCo Индра Нуйи, которая подняла эту тему в контек-
сте сценариев улучшения роста экономики и прибыли 
компаний.

Первоначально SEC говорила, что не планирует в 
ближайшее время отказываться от системы кварталь-
ной финансовой отчетности. Однако глава комиссии 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №231, 3 грудня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

22

НОВИНИ

Джей Клейтон допустил, что возможны послабления и 
изменения для компаний с годовым оборотом менее 
$1 млрд.

Некоторые топ-менеджеры поддерживают призыв к 
изменениям, утверждая, что они поспособствуют долго-
срочному планированию, тогда как квартальная отчет-
ность заставляет мыслить масштабами трех месяцев.

Вместе с тем в ряде стран, где публикация кварталь-
ной отчетности не является обязательной, многие ком-
пании продолжают раскрывать эти данные.

инфляция в еврозоне в ноябре 
замедлилась до 2%, как и ожидалось

Потребительские цены в еврозоне в ноябре 2018 года 
выросли на 2% в годовом выражении, свидетельствуют 
предварительные данные Статистического управления 
Европейского союза.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 
с 2,2% в октябре.

Ноябрьский показатель совпал с консенсус-прогнозом 
экспертов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Потребительские цены без учета таких волатильных 
факторов, как цены на энергоносители, продукты пита-
ния и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает 
Европейский центральный банк), увеличились на 1% в 
годовом выражении, что оказалось хуже среднего про-
гноза рынка на уровне 1,1%.

Основной показатель инфляции в еврозоне остается 
на уровне 2% или выше в течение шести месяцев, одна-
ко это является заслугой, главным образом, высоких 
темпов роста цен на энергоносители.

Так, энергоносители в еврозоне в ноябре подорожали 
на 9,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого 
года.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную про-
дукцию выросли на 2%, услуги подорожали на 1,3%.

Согласно прогнозу Еврокомиссии, инфляция в евро-
зоне в этом году составит 1,8%.

Цены на нефть растут, Brent поднялась  
до $59,76 за баррель

Нефтяной рынок продолжает расти умеренными тем-
пами, трейдеры и аналитики ждут переговоров о полити-
ке в отношении объемов добычи на стартующем в пят-
ницу саммите G20 в Буэнос-Айресе и на встрече ОПЕК+ 
на следующей неделе.

Обе эталонные марки нефти могут продемонстриро-
вать недельный подъем впервые более чем за два меся-
ца. Однако падение по итогам ноября, вероятно, будет 
максимальным за 10 лет.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 7:15 кв увеличилась на $0,25 (0,42%) 
- до $59,76 за баррель. Торги этим контрактом заверша-
ются 30 ноября. Более активный февральский фьючерс 
подорожал на 0,5%, до $60,20 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электрон-
ных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уве-
личилась к этому времени на $0,16 (0,31%), до $51,61 за 
баррель.

В четверг контракты на Brent с поставкой в январе по-
дорожали на $0,75 (1,28%) - до $59,51 за баррель, на 

WTI - на $1,16 (2,31%), до $51,45 за баррель.
С начала недели цена североморской нефти увеличи-

лась на 1,6%, американской - на 2,4%.
Президент РФ Владимир Путин в Буэнос-Айресе 

встретится с наследным принцем Саудовской Аравии 
Мухаммедом бен Сальманом, ситуация на нефтяном 
рынке будет одной из тем их беседы, заявил помощник 
главы российского государства Юрий Ушаков.

Ранее на этой неделе В.Путин говорил, что текущий 
уровень цен на нефть устраивает Россию.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что на 
заседании ОПЕК в Вене в следующий четверг его страна 
предложит сократить совокупные объемы нефтедобычи 
картеля, чтобы поддержать цены.

ФРС повысит ставку в декабре, дКП  
в 2019г будет зависеть от экономики - 

протокол заседания
Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) 

убеждены в необходимости повышения базовой про-
центной ставки в декабре, однако относительно темпов 
подъема в следующем году существует гораздо больше 
неопределенности, свидетельствует протокол ноябрь-
ского заседания Федрезерва.

«Денежно-кредитная политика не следует заданным 
установкам», - отмечается в сообщении. Руководство 
ЦБ подчеркивает, что ожидания трех подъемов стоимо-
сти кредитования в 2019 году являются гибкими и могут 
измениться, если экономическая ситуация в стране по-
меняется.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) 
по итогам заседания 7-8 ноября сохранил процентную 
ставку по федеральным кредитным средствам (federal 
funds rate) на уровне 2-2,25% годовых. Решение о сохра-
нении параметров денежно-кредитной политики было 
принято единогласно всеми восемью членами FOMC во 
главе с председателем ФРС Джеромом Пауэллом.

При этом многие представители ЦБ высказали мне-
ние, что настало время отказаться в тексте заявления 
по итогам встречи от фразы о «дальнейшем постепен-
ном увеличении» ставок. Это должно подчеркнуть гиб-
кость принятия решений FOMC.

В ходе ноябрьского заседания члены комитета обсуж-
дали прогноз, согласно которому существуют риски су-
щественного ослабления активности в ближайшие меся-
цы и вероятность нежелательного усиления инфляции. 
Спад экономической активности за рубежом и возмож-
ность укрепления курса доллара рассматривались ими 
как негативные риски. Кроме того, руководители ЦБ от-
метили, что фискальная и торговая политика повышает 
неопределенность в прогнозах на будущее.

Падение рынка акций произошло в октябре, то есть 
до последней встречи FOMC, однако члены комитета 
заявили, что финансовые условия по-прежнему являют-
ся поддерживающими экономический рост.

В протоколе сентябрьского заседания большинство 
руководителей ФРС заявляло о том, что может потребо-
ваться повышение ставок выше нейтрального уровня, в 
то время как в ноябре об этом не заявил никто, отмечает 
MarketWatch.

На этой неделе Дж.Пауэлл заявил, что базовая ставка 



№231, 3 грудня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

23

НОВИНИ

находится чуть ниже уровня, который можно считать 
нейтральным.

«Процентные ставки по-прежнему низкие в историче-
ском понимании и остаются лишь немногим ниже уров-
ня, который можно оценить как нейтральный, то есть не 
стимулирующий и не ограничивающий экономический 
рост», - сказал он.

Следующее заседание FOMC запланировано на 
18-19-декабря и будет сопровождаться пресс-
конференцией Дж.Пауэлла, а также публикацией обнов-

ленных экономических ожиданий.
Прогноз руководства ФРС сейчас предусматривает 

еще три повышения ставки в следующем году. Однако в 
декабре он может быть пересмотрен, и есть вероят-
ность, что прогнозируемые темпы подъема ставки будут 
снижены ввиду замедления роста экономики, неопреде-
ленности на фондовом рынке и торгового конфликта 
США с Китаем.
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