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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство “Айбокс Банк”

Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
"Айбокс Банк"
2. Код за ЄДРПОУ
21570492
3. Місцезнаходження
03150 м. Київ вул. Дiлова, буд. 9 А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 205-41-80 044 205-41-80
5. Електронна поштова адреса
a.severynenko@iboxbank.online
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.iboxbank.online/
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Радою ПАТ «Айбокс Банк» вiд 20.01.2017р. (Протокол № 14) прийнято
рiшення про змiни в складi посадових осiб Банку, а саме припинити трудовий договiр з Єрошкiною А.В., заступником Голови Правлiння та вивести її
зi складу Правлiння ПАТ «Айбокс Банк» з 20.01.2017 року за власним бажанням
Пiдстава такого рiшення — заява Єрошкiної А.В. про звiльнення з зай
маної посади за власним бажанням з 20.01.2017 року
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство
"КИЇВПРОЕКТ"

04012780
01030 м. Київ вул. Богдана
Хмельницького, буд. 16-22
4. Міжміський код, телефон та факс 044 234-05-20 044 234-05-20
5. Електронна поштова адреса
at@kyivproekt.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.kyivproekt.com
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну власників
акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій

Iнформацiя про посадову особу — Єрошкiна Альона Володимирiвна.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади — заступник Голови Правлiння ПАТ «Айбокс
Банк».
Часткою в статутному капiталi ПАТ «Айбокс Банк» не володiє (0%).
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб — прийняте рiшення Радою Банку у зв’язку iз заявою Єрошкiної А.В. про звiльнення
з займаної посади за власним бажанням з 20.01.2017 року
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Єрошкiна А.В.
не має.
Єрошкiна Альона Володимирiвна перебувала на посадi заступника Голови Правлiння з 30.11.2015 року.
На посаду заступника Голови Правлiння нiкого не призначено в зв’язку
з пошуком гiдного професiйного кандидата, який вiдповiдав би вимогам до
займаної посади.
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

(підпис)
М.П.

Макаревич Оксана Сергiївна
(ініціали та прізвище керівника)
2017.01.20
(дата)

II. Текст повідомлення
19.01.2017 року Публiчним акцiонерним товариством «КИЇВПРОЕКТ»
отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний
депозитарiй україни» Перелiк акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ» станом на 17.01.2017 року, на пiдставi якого стало
вiдомо про змiни щодо власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв
голосуючих акцiй Емiтента, а саме: пакет акцiй у власностi фiзичної особи
Попова Олександра Євгенiйовича, РНОКПП 2823501097, який до змiни
становив 974897 штук голосуючих акцiй (15,962407%) збiльшився i становить 1207849 штук голосуючих акцiй (19,776630%) вiд загальної кiлькостi
акцiй.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Воробйов Микола Олександрович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2017.01.20
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств»
Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство «Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств»
2. Код за ЄДРПОУ 21489100
3. Місцезнаходження 04053 м.Київ Кудрявський узвіз 5-Б
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 482 58 70 (044) 272 18 03
5. Електронна поштова адреса unxp@unxp.relc.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття Інформації http:www.unxp.com/ua/
osobliva20012017.pdf
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
Рішення про обрання Голови Ревізійної комісії прийнято на засіданні ревізійної комісії 20.01.2017р. (протокол №1).
Голову ревізійної комісії обрано з числа її членів, обраних на загальних
зборах акціонерів 25.11.2016р. (Протокол №32). Захарченко Ганна Миколаївна згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Володіє часткою

в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до 25.11.2019 р. ( на 3 роки). Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 21.09.2012 р. - Голова Ревізійної комісії ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
Рішення про призначення голови Наглядової ради прийнято на засіданні Наглядової ради 20.01.2017р. (протокол №1). Голову Наглядової
ради обрано з числа членів Наглядової ради, обраних на загальних зборах
акціонерів 25.11.2016р. (протокол №32). Посадова особа Баваладзе Лаша
(паспорт: серія GEO номер 10CC13501 виданий 30.05.2012 р. Міністерством юстиції Грузії), призначена на посаду Голова Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Строк, на який призначено особу: до чергових річних загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: д/н. Голова Наглядової ради є представником акціонера
Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед», яка володіє часткою в статутному капіталі 99,67452% .
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова правління 	А.С.Левандовський

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“КИЇВЕНЕРГО”
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ
00131305
3. Місцезнаходження
01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5
4. Міжміський код, телефон та
+380445944576 +380442076743
факс
5. Електронна поштова адреса ZaіkaOS@dtek.com
http://kyіvenergo.com/uk/aktsіoneram
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
ІІ. Текст повідомлення
19.01.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі - Товариство) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (місцезнаходжен-

ня м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, код за ЄДРПОУ 34456687) про надання послуг на здійснення представницьких функцій від імені та за рахунок замовника (Товариства) у правовідносинах із банківськими
установами щодо здійснення розрахунково-касових операцій на суму
939 744,00 гривень з ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого
бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО
Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 783,12 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% 156,624 тис. грн., всього з ПДВ 939,744 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015:
11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,00657%
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний директор ______ Фоменко Олександр Валерійович
(підпис)
20.01.2017

Приватне акцiонерне товариство
«ЄВРОТЕРМIНАЛ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«ЄВРОТЕРМIНАЛ»
2. Код за ЄДРПОУ: 01554901
3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 494-35-46, (044) 467-59-47
5. Електронна поштова адреса: info@euroterminal.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://euroterminal.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Загальними зборами акціонерів 19.01.2017 р. прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться
Товариством у ході поточної господарської діяльності в період з 19 січня
2017 року по 27 квітня 2017 року та які у відповідності із Статутом Товариства та чинним законодавством України вважатимуться значними правочинами, а саме: договорів перевезення, транспортного експедирування,
зберігання, страхування, доручення, комісії, банківського рахунку, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійних догово-
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рів, договорів комерційної концесії, договорів спільної діяльності, мирових
угод, договорів поруки граничною сукупною вартістю до 1 400 000 000 гривень (одного мільярду чотириста тисяч гривень 00 копійок) або еквіваленту
вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним
банком України на дату укладення, при цьому вартість будь-якого одного
такого значного правочину не може перевищувати 700 000 000,00 гривень
(сімсот мільйонів гривень 00 копійок) або еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на
дату укладення.
Гранична сукупна вартість правочинів - 1 400 000 000 (один мільярд
чотириста тисяч) гривень 00 коп. Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності - 56 805 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності - 2464,57%. Загальна кількість голосуючих акцій - 215 084, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для
участі у загальних зборах - 181306, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» приийнятття рішення - 181 306, кількість голосуючих акцій, що
проголосували «проти» приийнятття рішення - 0.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Генеральний директор Хуторний А.С. 20.01.2017
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До уваги акціонерів

АТ «БАНК ВЕЛЕС»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВЕЛЕС» (надалі —
«Банк») запрошує Вас прийняти участь у загальних зборах акціонерів, які
відбудуться 24 лютого 2017 року о 16.00 за юридичною адресою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВЕЛЕС» — 03061, місто
Київ, вулиця Героїв Севастополя, 48, 4-й поверх, кабінет 1.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів — на 24 годину 20 лютого 2017 року.
Реєстрація учасників загальних зборів розпочинається о 15.30 та закінчується о 15.55.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів та затвердження порядку
денного загальних зборів акціонерів.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.

5. Обрання членів Наглядової ради Банку.
6. Про поточну діяльність та фінансовий стан Банку
Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, та для представників акціонерів — довіреність на
право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.
Ознайомитися з документами та матеріалами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів (питань,
що виносяться на голосування), власники акцій можуть за місцезнаходженням АТ «БАНК ВЕЛЕС» у робочі дні та робочий час відповідно до законодавства України. Детальну інформацію Ви можете дізнатись за
місцезнаходженням АТ «БАНК ВЕЛЕС», відповідальна особа — Виконуючий обов’язки Голови Правління Рабчук С.В. Проекти рішень згідно проекту порядку денного розміщено на сайті Банку www.bankveles.in.ua
Телефон для довідок +38 (067) 441 03 87.
Виконуючий обов’язки Голови
Правління АТ «БАНК ВЕЛЕС»
С.В.Рабчук

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРЛЕНД
ІНВЕСТ» , код за ЄДРПОУ 35482482, ліцензія на право здійснення про-

Повідомлення
про намір придбати значний пакет акцій
акціонерногоТовариства
Лютий Ярослав Васильович,відповідно до ст. 64 закону України
«Про акціонерні товариства» повідомляє про намір придбати значний па-

фесійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), видана за Рішенням НКЦПФР №1133 від 14.12.2012, повідомляє про втрату:
- регламенту пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Монолітбуд-Захід» (код за ЄДРІСІ 233956), зареєстрованого ДКЦПФР від 10.09.2010 року,
- регламенту пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Монолітбуд-Схід» (код за ЄДРІСІ 233957), зареєстрованого ДКЦПФР від 10.09.2010 року,
- регламенту пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Монолітбуд-Південь» (код за ЄДРІСІ 233958), зареєстрованого ДКЦПФР від 10.09.2010 року,
- регламенту пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Монолітбуд-Північ» (код за ЄДРІСІ 233959), зареєстрованого ДКЦПФР від 10.09.2010 року.

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

1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю «Адмірал-клуб»

2. Код за ЄДРПОУ: 30942381
3. Місцезнаходження: 08205 Київська область, м. Ірпінь, вулиця Варшавська, 116
4. Міжміський код, телефон та факс: (04597) 93-900 (044) 353-33-57
5. Електронна поштова адреса: kozak@admiralclub.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://admiralclub.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Дата вчинення дії: 20.01.2017 року
20.01.2017 року Загальними зборами учасників ТОВ «Адмірал-клуб»
прийнято рішення про звільнення Бахмацького Олега Васильовича (не надано згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних) з посади Директора ТОВ «Адмірал-клуб». Підстава рішення – п. 9.3.3. Статуту

кет простих, іменних, акцій у розмірі 149 275 штук Приватного
акціонерного товариства Страхова компанія «Галицька» ( код з ЄДРПОУ 22186790) надалі ПрАТ СК «Га-

лицька», що складає 87,8089% статутного капіталуПрАТ СК «Галицька»
Кількість простих іменних акцій ПрАТ СК «Галицька», що належать
мені та афілійованим зі мною особам станом на дату даного повідомлення:
Лютий Ярослав Васильович - 5 300 шт.Лютий Роман Васильович 4 шт.Лютий Василь Іванович- 100 шт.ТОВ «Онікс-ІВА» (код ЄДРПОУ:
24680821) - 2 110 шт. ПрАТ «Прінком» (код ЄДРПОУ: 20542223) 9 473 шт.

Лютий Ярослав Васильович
ТОВ «Адмірал-клуб» та заява Бахмацького Олега Васильовича. Він перебував на цій посаді з 10.06.2009 р. по 20.01.2017 р. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має
20.01.2017 року Загальними зборами учасників ТОВ «Адмірал-клуб»
прийнято рішення про призначення Панчука Анатолія Михайловича (не надано згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних) на посаду Директора ТОВ «Адмірал-клуб». Підстава рішення – п. 9.3.3. Статуту
ТОВ «Адмірал-клуб» та заява Панчука Анатолія Михайловича. Строк дії
повноважень - необмежений. Протягом останніх п’яти років він обіймав наступні посади: начальник господарського відділу ТОВ «Адмірал-клуб». Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади Директор
Панчук А.М.
(ініціали та прізвище керівника)
23.01.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНКОТРАНС»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу
блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНКОТРАНС», 00450944, Україна Черкаська обл. Соснiвський район р-н
18036 мiсто Черкаси вулиця Академика Корольова будинок 2, (0472) 66-07-75
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.01.2017 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: inkotrans.emitents.net.ua
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№15, 24 січня 2017 р.

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

1. Повне найменування емітента-ПУБЛІЧНЕ

ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»

АКЦІОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ-00131305
3. Місцезнаходження-01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5
4. Міжміський код, телефон та факс-+380445944576 +380442076743
5. Електронна поштова адреса-ZaіkaOS@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації-http://kyіvenergo.com/uk/aktsіoneram
7. Вид особливої інформації-Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення
19.01.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі - Товариство)
прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів щодо
транспортування природного газу магістральними трубопроводами в період
з 01.01.2016 по 30.04.2017 на суму до 1 500 000 000 гривень з ПДВ.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є
ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 250 000 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% 250 000 тис. грн., всього з ПДВ 1 500 000 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015:
11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 10,5%
Відповідно до пункту 19.1 Статуту Товариства правочини вважаються
значними за умови, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг кожного з них перевищує (а) 10 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства, або (б) 5 000 000 (п’ять мільйонів)
євро без податку на додану вартість чи еквівалент цієї суми у будь якій
валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на
дату вчинення відповідного правочину в залежності від того, яка з сум (а)
чи (б), вказаних у цьому пункті, буде досягнута раніше.
19.01.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі - Товариство)
прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
щодо транспортування природного газу розподільними мережами в період
з 01.01.2016 по 30.04.2017 на суму до 700 000 000 гривень з ПДВ.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є
ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 583 333,33 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% 116 666,67 тис. грн., всього з ПДВ 700 000 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015:
11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 4,9%
Відповідно до пункту 19.1 Статуту Товариства правочини вважаються
значними за умови, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг кожного з них перевищує (а) 10 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства, або (б) 5 000 000 (п’ять мільйонів)
євро без податку на додану вартість чи еквівалент цієї суми у будь якій
валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на
дату вчинення відповідного правочину в залежності від того, яка з сум (а)
чи (б), вказаних у цьому пункті, буде досягнута раніше.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний директор ______ Фоменко Олександр Валерійович
(підпис)
20.01.2017

ПУБЛІЧНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо
«МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЕЛЕМ»

(надалі - Товариство), місцезнаходження Товариства:
69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 11, код ЄДРПОУ 14311548
Наглядова рада Товариства повідомляє, що позачергові Загальні збори
акціонерів Товариства відбудуться о 10:00 год. 10 лютого 2017 року за
адресою місцезнаходження Товариства (актова зала). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 06 лютого 2017 року.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії;
2) прийняття рішення про реорганізацію Товариства шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю (надалі - ТДВ);
3) прийняття рішення про затвердження порядку, умов та плану перетворення Товариства у ТДВ;
4) прийняття рішення про затвердження порядку та умов обміну акцій
Товариства на частки у статутному капіталі ТДВ;
5) прийняття рішення про затвердження порядку та умов викупу акцій у
акціонерів Товариства;
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00222249
3. Місцезнаходження: 03056 м. Київ, вул. Польова, 24
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-89-64, (044) 456-89-64
5. Електронна поштова адреса: kzso@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://00222249.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ. Текст Повідомлення
Товариство 20.01.2017 року отримало вiд ПАТ «НДУ» реєстр акцiонерiв
станом на 16.01.2017 р. Товариству стало відомо, що у акціонера - юридичної особи «ФРАНВЕН ПРОПЕРТІЗ ЛІМІТЕД» (FRANVEN PROPERTIES
LIMITED), місцезнаходження: 01312, Сейшельськi о-ви, Острiв Мае р-н,
м.Вiкторiя, Iндепенденс авеню, реєстраційний код 041216, змінився розмір пакету акцій, а саме: розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій - 240 000 акцій, 23,2259%; розмір частки
акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета
акцій - 240 000 акцій, 30,78%; розмір частки акціонера в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій - 0 акцій, 0%.
Товариство 20.01.2017 року отримало вiд ПАТ «НДУ» реєстр акцiонерiв
станом на 16.01.2017 р. Товариству стало відомо, що у акціонера - фізичної
особи змінився розмір пакету акцій, а саме: розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій - 53819 акцій, 5,2083%;
розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій - 19869 акцій, 18,858387%; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій - 53819 акцій, 6,9067%;
розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни
розміру пакета акцій - 1948169 акцій, 19,119255%.
Товариство 20.01.2017 року отримало вiд ПАТ «НДУ» реєстр акцiонерiв
станом на 16.01.2017 р. Товариству стало відомо, що у акціонера - фізичної
особи змінився розмір пакету акцій, а саме: розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій - 64 150 акцій, 6,2081%;
розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій - 103 332 акцій, 9,999922%; розмір частки акціонера в загальній
кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій - 64 150 акцій,
8,2325%; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій - 103 332 акцій, 10,13825156%.
Товариство 20.01.2017 року отримало вiд ПАТ «НДУ» реєстр акцiонерiв
станом на 16.01.2017 р. Товариству стало відомо, що у акціонера - фізичної
особи змінився розмір пакету акцій, а саме: розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій - 43 564 акцій, 4,2159%;
розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій - 103 332 акцій, 9,999922 %; розмір частки акціонера в загальній
кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій - 43 564 акцій,
5,5906%; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій - 103 332 акцій, 10,13825156%.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор Степура В.В. 23.01.2017

6) прийняття рішення про призначення комісії з реорганізації Товариства;
7) прийняття рішення про визначення строку та порядку заявлення вимог кредиторів до Товариства;
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватися за місцем їх проведення з 9:20 до 9:50 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог законодавства України.
Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою місцезнаходження Товариства (кабінет
юрисконсульта) у робочі дні тижня та в робочий час, а в день проведення
Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок
ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства
Кружнов Є.Г. Відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про
скликання Зборів з письмовим повідомленням акціонерів про їх проведення не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів. Адреса веб-сайту,
де розміщено інформацію, визначену п.5 -1 ч.3 ст. 35 Закону України «Про
акціонерні товариства»: http://elem.pat.ua.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента-ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ»
2. Код за ЄДРПОУ-00176472
3. Місцезнаходження-85000, Донецька обл., м. Добропiлля, вул. Київська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс-+380627727496 +380627727494
5. Електронна поштова адреса-ShvirstMV@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації-http://www.dtek.com/uk/our-operations/
coal-production-and-preparation/dobropolskaya/papers_for_shareholders/
rozkrittja-reguljarnoi-ta-osoblivoi-informatsii
7. Вид особливої інформації-Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
II. Текст повідомлення
19.01.2017 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА
ЦЗФ» (далi - Товариство)(Протокол б/н вiд 19.01.2017 року) прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчи-

нення якого є заiнтересованiсть, а саме договору мiж Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПАРАЛЛЕЛЬ-М
ЛТД» 69091, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, будинок 71-А, кiмната 901, код за ЄДРПОУ 24316073) на закупiвлю дизельного палива на суму 30 000 000,00 гривень без ПДВ.
Ознака заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими,
оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого
бенефiцiарного власника.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 30000 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 343 483 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi: 8,7%
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Судак Надiя Григорiвна
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
20.01.2017
(дата)

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

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

товариство
"Агентство третього
тисячолiття"

31841413
03110, м.Київ, вул. Солом`янська,
буд. 11
(044) 4903377 (044) 4903377
DATelcharov@rosneft.ru
31841413.smida.gov.ua

Зміна складу посадових осіб
емітента

II. Текст повідомлення
Позачерговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агентство третього тисячоліття» (надалі – ПРАТ «АТТ»)
(Протокол № 20/01/17 від 20 січня 2017 року) призначено на ту саму посаду
Андрієвську Надію Василівну (особа не дала згоди на розкриття паспортних
даних) - виконуючою обов'язки Генерального директора ПРАТ «АТТ» за сумісництвом з «22» січня 2017 року (перший день повноважень) строком на
1 (один) рік. Андрієвська Надія Василівна не володіє часткою у статутному
капіталі емітента (0%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти
рокiв: представник з медичних питань в Представництві «Мілі Хелскере
ЛТД Великобританія» (2012р. - 2015р.); провідний фахівець відділу розрахунків з персоналом управління з обліку, провідний фахівець відділу калькуляції собівартості та звітності управління з обліку в ТОВ «РН БізнессервісУкраїна» (з 2015р. по теперішній час); виконуюча обов’язки директора за
сумісництвом на наступних підприємтвах - ТОВ «АРС-М», ТОВ «ПІВДЕННА
НАФТОВА КОМПАНІЯ», ПП «ШИМАНСЬКИЙ ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ»,
ТОВ «АВГ-ТРЕЙД», ТОВ «Л.Б.П.», ТОВ «АВТОНАФТА», ТОВ «ТТТ Лтд» (з
2016 р. по теперішній час); виконуюча обов’язки Генерального директора
ПРАТ «АТТ» за сумісництвом (з 22.07.2016 р.).
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
Андрiєвська Надiя Василiвна
Виконуюча обов'язки
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
Генерального директора
М.П.
23.01.2017
(дата)

1. Повне найменування емітента:

ТОВАРИСТВО «СКІФ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ: 02972339
3. Місцезнаходження: 19400 Україна, Черкаська область, КорсуньШевченкiвський район, місто Корсунь-Шевченківський, вулиця 1 Травня,
будинок 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (04735) 2-03-02, 2-03-02
5. Електронна поштова адреса: 02972339@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: prat-skif.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ. Текст Повідомлення
19 січня 2017 року ПрАТ «СКІФ» отримано від ПАТ «НДУ» (код за
ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства (вх. № . 1 від 19 січня 2017 року).
Згідно даних переліку акціонерів ПрАТ «СКІФ» сформованого станом на
16.01.2017 року (вих. № 123840зв від 17 січня 2017 року), на рахунку власника іменних цінних паперів «фізичної особи», якому належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій відбулися зміни. Розмір пакету акцій «фізичної особи» зменшився з 162000 штук акцій до 0 штук акцій. Розмiр
частки акцiонера «фiзичної особи» до змiни розмiру пакета акцiй складав
12,957097 % в загальнiй кiлькостi акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу)
та 0,00% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера
пiсля змiни пакета акцiй склав 0,00 % в загальній кількості акцій (у вiдсотках
до статутного капiталу) та 0,00% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
19 січня 2017 року ПрАТ «СКІФ» отримано від ПАТ «НДУ» (код за
ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства (вх. № 1 від 19 січня 2017 року).
Згідно даних переліку акціонерів ПрАТ «СКІФ» сформованого станом на
16.01.2017 року (вих. № 123840зв від 17 січня 2017 року), на рахунку власника іменних цінних паперів «фізичної особи», якому належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій відбулися зміни. Розмір пакету акцій «фізичної особи» збільшився з 2000 штук акцій до 287026 штук акцій. Розмiр
частки акцiонера «фiзичної особи» до змiни розмiру пакета акцiй складав
0,159964 % в загальнiй кiлькостi акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу)
та 0,250394% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки
акцiонера пiсля змiни пакета акцiй склав 22,956937 % в загальній кількості акцій (у вiдсотках до статутного капiталу) та 26,484130% в загальнiй
кiлькостi голосуючих акцiй.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правлiння Биченко Сергiй Анатолiйович 20.01.2017
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Укренерготранс»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента Приватне
акціонерне товариство «Укренерготранс» .2. Код за ЄДРПОУ 32082812.
3. Місцезнаходження 49050, м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, буд. 8.
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 371-05-83 371-05-83. 5. Електронна поштова адреса klіvasov@uet.dp.ua . 6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.uetrans.com. 7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
емітента.
ІІ. Текст повідомлення. 19 січня 2017 року Загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Укренерготранс» (далі – Емітент) прий
нято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів емітента (протокол №25/2017 від 19.01.2017 р.).
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення
цих Загальних зборів, а саме: укладення Договорів чи підписання змін та
доповнень до Договорів про проведення розрахунків та надання послуг з
підприємствами Контрагента, на суму, що не перевищує 2 000 000 000 (два
мільярди) гривень. Гранична сукупність вартості договору – 2 000 000 тис.
грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 95671 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності – 2090,5%.
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення
цих Загальних зборів, а саме: укладення Договорів чи підписання змін та
доповнень до Договорів про проведення розрахунків та надання послуг з
підприємствами Контрагента, на суму, що не перевищує 1 500 000 000
(один мільярд п’ятсот мільйонів) гривень. Гранична сукупність вартості договору – 1 500 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності – 95671 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 1567,87%.
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення
цих Загальних зборів, а саме, укладення Договорів чи підписання змін та
доповнень до Договорів про проведення розрахунків та надання послуг з
підприємствами Контрагента, на суму, що не перевищує 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень. Гранична сукупність вартості договору – 700 000
тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності – 95671 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 731,67%.
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення
цих Загальних зборів, а саме, укладення Договорів чи підписання змін та
доповнень до Договорів про проведення розрахунків та надання послуг з
підприємствами Контрагента, на суму, що не перевищує 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень. Гранична сукупність вартості договору –
250 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 95671 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 261,31%.
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення
цих Загальних зборів, а саме, укладення Договорів чи підписання змін та
доповнень до Договорів транспортного експедирування з Контрагентом на
суму, що не перевищує 3 000 000 000 (три мільярди) гривень. Гранична
сукупність вартості договору – 3 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності – 95671 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 3135,75%.
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення
цих Загальних зборів, а саме: укладення Договорів чи підписання змін та
доповнень до Договорів транспортного експедирування з Контрагентом на
суму, що не перевищує 3 000 000 000 (три мільярди) гривень. Гранична
сукупність вартості договору – 3 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності – 95671 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 3135,75%.
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення
цих Загальних зборів, а саме: укладення Договору чи підписання змін та
доповнень до Договору транспортного експедирування з Контрагентом на
суму, що не перевищує 1 000 000 000 (один мільярд) гривень. Гранична
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сукупність вартості договору – 1 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності – 95671 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 1045,25%.
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення
цих Загальних зборів, а саме: укладення Договору чи підписання змін та
доповнень до Договору комісії з Контрагентом на суму, що не перевищує
150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень. Гранична сукупність вартості договору – 150 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 95671 тис. грн. Співвідношення граничної
сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності – 156,79%.
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів, а саме: укладення Договору чи підписання змін
та доповнень до Договору транспортного експедирування з Контрагентом
на суму, що не перевищує 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень. Гранична сукупність вартості договору – 500 000 тис. грн. Вартість активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 95671 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності –
522,62%.
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення
цих Загальних зборів, а саме: укладення Договорів чи підписання змін та
доповнень до Договорів комісії з ТОВ «Інвестиційна вагонна компанія» на
суму, що не перевищує 1 000 000 000 (один мільярд) гривень. Гранична
сукупність вартості договору – 1 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності – 95671 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 1045,25%.
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення
цих Загальних зборів, а саме: укладення Договору чи підписання змін та
доповнень до Договору транспортного експедирування з Контрагентом на
суму, що не перевищує 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень. Гранична
сукупність вартості договору – 50 000 тис. грн. Вартість активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності – 95671 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 52,26%.
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення
цих Загальних зборів, а саме: укладення Договору чи підписання змін та
доповнень до Договору транспортного експедирування з Контрагентом на
суму, що не перевищує 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень. Гранична
сукупність вартості договору – 50 000 тис. грн. Вартість активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності – 95671 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 52,264%.
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення
цих Загальних зборів, а саме: укладення Договорів чи підписання змін та
доповнень до Договорів поставки з Контрагентом на суму, що не перевищує 135 000 000 (сто тридцять п’ять мільйонів) гривень. Гранична сукупність вартості договору – 135 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 95671 тис. грн. Співвідношення
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності – 141,11%.
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів, а саме: укладення Договорів чи підписання змін
та доповнень до Договорів транспортного експедирування з Контрагентом на суму, що не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.Гранична сукупність вартості договору – 100 000 тис. грн.Вартість активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 95671 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності –
104,52%.
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення
цих Загальних зборів, а саме: укладення Договорів чи підписання змін та
доповнень до Договорів транспортного експедирування з Контрагентом на
суму, що не перевищує 15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) гривень. Гранична сукупність вартості договору – 15 000 тис. грн. Вартість активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності – 95671 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 15,68%.

№15, 24 січня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення
цих Загальних зборів, а саме: укладення Договорів чи підписання змін та
доповнень до Договорів транспортного експедирування з Контрагентом на
суму, що не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень. Гранична
сукупність вартості договору – 20 000 тис. грн. Вартість активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності – 95671 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 20,9%.
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів, а саме: укладення Договорів чи підписання змін та доповнень
до Договорів з Контрагентом на суму, що не перевищує 10 000 000 (десять
мільйонів) гривень». Гранична сукупність вартості договору – 10 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності –
95671 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності –
10,45%.
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів, а саме: укладення Договорів чи підписання змін та доповнень
до Договорів з Контрагентом на суму, що не перевищує 15 000 000 (п’ятнадцять
мільйонів) гривень. Гранична сукупність вартості договору – 15 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності –
95671 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності –
15,68%.
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів, а саме: укладення Договорів чи підписання змін та доповнень
до Договорів з Контрагентом на суму, що не перевищує 500 000 000 (п’ятсот
мільйонів) гривень.Гранична сукупність вартості договору – 500 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності –
95671 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності –
522,62%.
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів, а саме: укладення Договорів чи підписання змін та доповнень
до Договорів з Контрагентом на суму, що не перевищує 700 000 000 (сімсот

мільйонів) гривень.Гранична сукупність вартості договору – 700 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності –
95671 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності –
731,67%.
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися
Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів, а саме: укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до
Договорів з Контрагентом на суму, що не перевищує 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень. Гранична сукупність вартості договору – 500 000 тис. грн. Вартість
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 95671 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 522,62%.
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів, а саме: укладення Договорів чи підписання змін та доповнень
до Договорів з Контрагентом на суму, що не перевищує 15 000 000 (п’ятнадцять
мільйонів) гривень. Гранична сукупність вартості договору – 15 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності –
95671 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності –
15,68%.
Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів, а саме: укладення Договорів чи підписання змін та доповнень
до Договорів з Контрагентом на суму, що не перевищує 30 000 000 (тридцять
мільйонів) гривень. Гранична сукупність вартості договору – 30 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності –
95671 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності –
31,36%.
Загальна кількість голосуючих акцій – 200 шт.Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 190 шт.Кількість
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 190 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0.
ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Найменування посади Голова Правління
Мовчан Валентин Васильович 20.01.2017.

Приватне акціонерне товариство
«Укренерготранс»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Повне най
менування емітента Приватне акціонерне товариство «Укренерготранс».
2. Код за ЄДРПОУ 32082812. 3. Місцезнаходження 49050,
м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, б. 8. 4. Міжміський код, телефон та
факс (056) 371-05-83 371-05-83. 5. Елект-ронна поштова адреса
klіvasov@uet.dp.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації www.uetrans.com.
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення. На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Укренерготранс» (далі – Емітент), засідання якої відбулось 20.01.2017 року (протокол №359/2017 від
20.01.2017 р.) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:
Припинено повноваження Голови Правління Мовчана Валентина Васильовича (паспорт серії ВС № 422897, виданий Київським РВ ДМУ
УМВС України в Донецькій області 21 вересня 2000 р.) 20 січня 2017 року
у зв’язку із закінченням строку його обрання на відповідну посаду. Особа
перебувала на даній посаді строком один рік. Посадова особа часткою у
статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Припинено повноваження Члена Правління Тішкіної Оксани Володимирівни (паспорт серії ВК 434253, виданий Кіровським РВДМУ ГУМВС
України в Донецькій області 22 листопада 2007 року) 20 січня 2017 року
у зв’язку із закінченням строку її обрання на відповідну посаду. Особа
перебувала на даній посаді строком один рік. Посадова особа часткою у
статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Припинено повноваження Члена Правління Клименко Руслана Юрійовича (паспорт серії АН № 184473, виданий Новомосковським МВ УМВС
України в Дніпропетровській області 09 грудня 2003 року) 20 січня
2017 року у зв’язку із закінченням строку його обрання на відповідну посаду. Особа перебувала на даній посаді строком один рік. Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано з 21 січня 2017 року Головою Правління Емітента Мовчана
Валентина Васильовича (паспорт серії ВС № 422897, виданий Київським
РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 21 вересня 2000 р.) строком
на один рік. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:
голова Правління ПрАТ «Укренерготранс»; Перший заступник Генерального директора року ПрАТ «Укренерготранс»; Начальника відділу перевезень - Корпорація «Індустріальна спілка Донбасу». Посадова особа
часткою у статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано з 21 січня 2017 року членом Правління Емітента Клименко
Руслана Юрійовича (паспорт серії АН № 184473, виданий Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 09 грудня 2003 року)
строком на один рік. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти
років: член Правління ПрАТ «Укренерготранс»; начальник юридичного
відділу ПрАТ «Укренерготранс»; начальник юридичного відділу
ТОВ ВК «Гірничодобувна Промисловість». Посадова особа часткою у
статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано з 21 січня 2017 року членом Правління Емітента Тішкіну Оксану Володимирівну (паспорт серії ВК № 434253, виданий Кіровським
РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 22.11.2007 року) строком на
один рік. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: член
Правління ПрАТ «Укренерготранс», Головний бухгалтер ПрАТ «Укренерготранс»; Начальник сектору податкового обліку ТОВ «Регіон»; бухгалтер
ТОВ «Регіон». Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента
не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має.
Питання про зміну у персональному складі посадових осіб Правління
ПрАТ «Укренерготранс» було включено до порядку денного засідання
Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку повноважень членів
Правління.
ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Найменування посади Голова Правління
Мовчан Валентин Васильович 20.01.2017.
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№15, 24 січня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Укренерготранс»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Укренерготранс» . 2. Код за ЄДРПОУ 32082812.
3. Місцезнаходження 49050, м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, буд. 8.
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 371-05-83 371-05-83. 5. Електронна поштова адреса klіvasov@uet.dp.ua . 6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.uetrans.com . 7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення. На підставі рішення позачергових Загальних
зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Укренерготранс»
(далі – Емітент), які відбулись 19 січня 2017 року (протокол №25/2017 від
19.01.2017 р.) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових
осіб емітента, а саме:
Припинено повноваження Голови Наглядової ради Шкарупи Ростислава Геннадійовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Строк перебування на даній посаді 9 місяців. Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
Припинено повноваження члена Наглядової ради Удовенко Сергія Петровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Строк
перебування на даній посаді 9 місяців. Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.
Припинено повноваження Секретаря Наглядової ради Щиголєвої Ольги
Леонідівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).
Строк перебування на даній посаді 9 місяців. Посадова особа часткою в
статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Припинено повноваження члена Наглядової ради Кириченко Станіслава Володимировича (особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних).Строк перебування на даній посаді 9 місяців. Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
Обрано членом Наглядової ради Шкарупу Ростислава Геннадійовича
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на
3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова
Наглядової ради ПрАТ «Укренерготранс»; Генеральний директор
ТОВ «Об’єднаний транспортний холдинг». Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має. Обраний член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Об’єднаний
транспортний холдинг».
Обрано членом Наглядової ради Удовенко Сергія Петровича (особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової
ради ПрАТ «Укренерготранс»; директор по фінансам та економіці Корпорації «ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА ДОНБАСУ»; заступник директора з перспективного планування та розвитку ТОВ «Регіон». Посадова особа часткою в
статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обраний член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю
«Об’єднаний транспортний холдинг».
Обрано членом Наглядової ради Щиголєву Ольгу Леонідівну (особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки.
Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Секретар На-

глядової ради ПрАТ «Укренерготранс»; головний бухгалтер у Корпорації
«ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА ДОНБАСУ»; заступник директора з інвестицій ТОВ «Регіон». Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обраний член Наглядової ради є представником акціонера
Товариство з обмеженою відповідальністю «Об’єднаний транспортний
холдинг».
Обрано членом Наглядової ради Кириченко Станіслава Володимировича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на
3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ «Укренерготранс»; заступник Генерального директора
з фінансово-економічної діяльності ТОВ «Об’єднаний транспортний холдинг»; Директор ТОВ «Iнвестицiйна вагонна компанiя». Посадова особа
часткою в статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Обраний член Наглядової ради є
представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю
«Об’єднаний транспортний холдинг».
Підставою прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є переобрання членів Наглядової ради у новому складі.
Припинено повноваження Ревізора ПрАТ «Укренерготранс» Гаспаряна
Анатолія Володимировича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Строк перебування на даній посаді 3 роки та 9 місяців.
Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано Ревізором ПрАТ «Укренерготранс» Уварова Олександра Володимировича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
строком на 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Провідний спеціаліст з корпоративних фінансів ТОВ «Регіон».Посадова
особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Підставою прийняття рішення про зміну Ревізора є закінчення строку його повноважень.
На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Укренерготранс» (далі – Емітент), засідання якої відбулось 19 січня
2017 року (протокол №358/2017 від 19.01.2017 р.) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:
Члена Наглядової ради Шкарупу Ростислава Геннадійовича (особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано Головою Наглядової ради строком на 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ «Укренерготранс»; Генеральний
директор ТОВ «Об’єднаний транспортний холдинг».Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
Члена Наглядової ради Щиголєву Ольгу Леонідівну (особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних) обрано Секретарем Наглядової
ради строком на 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: Секретар Наглядової ради ПрАТ «Укренерготранс»; головний
бухгалтер у Корпорації «ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА ДОНБАСУ»; заступник
директора з інвестицій ТОВ «Регіон». Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Підставою прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є розподіл посад між членами Наглядової ради Емітента.
ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Найменування посади Голова Правління
Мовчан Валентин Васильович 20.01.2017.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНКОТРАНС»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2013 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу
блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНКОТРАНС», 00450944, Україна Черкаська обл. Соснiвський район р-н
18036 мiсто Черкаси вулиця Академика Корольова будинок 2, (0472) 66-07-75
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:23.01.2017 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: inkotrans.emitents.net.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНКОТРАНС»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу
блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
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міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНКОТРАНС», 00450944, Україна Черкаська обл. Соснiвський район р-н
18036 мiсто Черкаси вулиця Академика Корольова будинок 2, (0472) 66-07-75
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.01.2017 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: inkotrans.emitents.net.ua

№15, 24 січня 2017 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Будінвест-2»
Приватне акціонерне товариство «Будінвест-2» (місцезнаходження:
01025, м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6), код ЄДРПОУ: 01269550, (далі – Товариство) повідомляє про проведення Річних Загальних зборів акціонерів
Товариства, які відбудуться 24 лютого 2017 року о 15-00 за адресою:
03148, м. Київ, вул. Жмеринська, 2-б, кімната № 9.
Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у Загальних зборах відбудеться 24 лютого 2017 р. з 14-30 год. до 14-50 год. у день та за місцем
проведення загальних зборів. Для реєстрації учасників Зборів необхідно
мати:
• для акціонерів – паспорт;
• для представників акціонерів – довіреність або інші документи, які надають право участі у Зборах, оформлені згідно вимог чинного законодавства України, а також документ, що посвідчує особу;
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 20 лютого 2017 р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, затвердження
регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Звіт Директора Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора та звіту
Ревізора.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2016 рік.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2017 рік.
8. Переобрання Директора Товариства.
9. Переобрання Ревізора Товариства.
10. Придбання та продаж майна.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 01269550.
infosite.com.ua.
До дати проведення загальних зборів, акціонери (учасники) можуть
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з пиПовідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

Приватне
акцiонерне товариство «Виробниче
об'єднання «Стальканат-Сiлур»
1.

Повне

найменування

емітента-

2. Код за ЄДРПОУ-26209430
3. Місцезнаходження-65007, м. Одеса, Водопровiдна, 16
4. Міжміський код, телефон та факс-0487776734 0487776734
5. Електронна поштова адреса-gelena@stalkanatsilur.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації-stalkanatsilur.com.ua
7. Вид особливої інформації-Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
18.01.2017р. Наглядовою радою ПрАТ «ВО «Стальканат-Сiлур» (протокол № 1) було прийнято рiшення щодо подовження термiну повноважень Лавриненко Сергiя Геннадiйовича на посадi генерального директора
ПрАТ «ВО «Стальканат-Сiлур» на 3 роки до 20.01.2020р. та внесення
вiдповiдних змiн до контракту укладеного з Генеральним директором.
Наведене рiшення було прийнято в зв’язку iз тим, що строк повноважень
генерального директора та дiя контракту спливали 20.01.2017р. Пiдставою
для подовження строку повноважень є те що дiяльнiсть Лавриненко С.Г. на
посадi Генерального директора товариства щорiчно визнавалася акцiонерами
товариства задовiльною, вiн має високi дiловi якостi та органiзацiйнi здiбностi.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини — вiдсутнi.
Лавриненко С.Г. останнi 5 рокiв обiймав посаду Генерального директора ПрАТ «ВО «Стальканат-Сiлур».
У Лавриненко С.Г. частка в статутному капiталi товариства — вiдсутня.
Вiд розкриття паспортних даних Лавриненко С.Г. вiдмовився.
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
Генеральний директор	Лавриненко Сергiй Геннадiйович
19.01.2017

тань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за
адресою: 03148, м, Київ, вул. Жмеринська , 2-б, в приміщенні Дирекції
Товариства, кімната № 9, у робочі дні, з 9-00 до 16-00 (перерва з 13-00
до 14-00), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – інспектор відділу кадрів Богуцька
Катерина Павлівна.
Тел. /044/407-27-20; 403-04-87.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.)
Звітний Попередній
Найменування показника
період
період 2015
2016 р.
р.
Усього активів
2401,2
2001,5
Основні засоби
216,5
264,1
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
34,5
23,0
Сумарна дебіторська заборгованість
38,7
84,0
Грошові кошти та їх еквіваленти
2111,5
1630,4
Нерозподілений прибуток (збиток)
2002,8
1797,5
Власний капітал
2148,8
1943,5
Статутний капітал
106,1
106,1
Резервний капітал
39,9
39,9
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
252,4
58,0
Чистий прибуток (збиток)
205,3
(512,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
106150
106150
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
7
8
періоду
Директор ПрАТ «Будінвест-2» 	А.Н. Шинчуковський
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «Полтавська компанія промислового машинобудування i технологій» (код за ЄДРПОУ 00310735, місцезнахо-

дження: 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Харчовиків, 27,
далі — Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних
зборів акціонерів Товариства згідно з частиною 5 статті 47 Закону України
«Про акціонерні товариства», які відбудуться 10 лютого 2017 р. о 14 годині 00 хвилин за адресою 36014, Полтавська область, м. Полтава,
вул. Харчовиків, 27, офіс №3.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення
бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
4. Затвердження проміжного ліквідаційної балансу.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://ppmb.pat.ua.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах буде проводитись 10.02.2017 р. з 13 год. 00 хв. до 13 год.
45 хв. за місцем проведення позачергових загальних зборів. Для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах учасникам позачергових загальних зборів необхідно мати документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів — додатково документи, які засвідчують їх право на
участь та голосування на позачергових загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: станом на 24 годину 06.02.2017 р.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів, до дати проведення позачергових загальних зборів — в робочі
дні в робочі години за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків, 27, офіс №3;
у день проведення позачергових загальних зборів — за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів — Голова ліквідаційної комісії Карман З.М. Довідки
за телефонами 0532-566 707, 050 4045092.
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№15, 24 січня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі -

ПАТ «НК КХП», або Товариство), код ЄДРПОУ 00952389, місцезнаходження
Товариства: 74988, Херсонська обл., м. Нова Каховка, м. Таврійськ, вул. Промислова, 13, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться «10» лютого 2017 року о 13.00 годині за адресою: 74988, Херсонська обл., м. Таврійськ (м. Нова Каховка),
вул. Промислова, буд.13, актова зала №1 Товариства.
Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться з 12.00 до
12.45 у день та за місцем проведення Загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 06.02.2017 р.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів
Товариства.
3. Прийняття рішення про зміну типу (найменування) Товариства.
4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
5. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону «Про акціонерні товариства», за
місцезнаходженням Товариства: 74988, Херсонська обл., м. Нова Каховка, м. Таврійськ, вул. Промислова, 13, в відділі бухгалтерії Товариства, в
робочі дні тижня з 8.00 до 17.00 години, а в день проведення Загальних
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова
Правління Товариства Тульчій Микола Володимирович.
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних
зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує
повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до
вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера — юридичної
особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що
підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт;
Адреса власного веб-сайту, на якої розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: nkhp.
admsilos.com.ua
Відповідно до п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку
денного.
ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не
уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему
України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних
зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року
(без видачі таким особам бюлетеня для голосування).
Телефон для довідок (05549) 7-30-72, 7-29-77
Наглядова рада Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД
«ВУГІЛЛЯ» (код за ЄДРПОУ 00159506, місцезнаходження: м. Київ,
пров. Приладний, 10) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «КДЕЗ «Вугілля» відбудуться «28» лютого 2017 р. о 12.00 за
адресою: Київ, пров. Приладний, 10, адмін. корпус ПАТ «КДЕЗ «Вугілля», приймальня Голови правління.
Реєстрація учасників з 10.30 до 11.45 за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах: «22» лютого 2017 р.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КДЕЗ «Вугілля».
3. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «КДЕЗ «Вугілля».
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
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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
Приватне акцiонерне
емітента

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

товариство "Страхова
компанiя "Сузiр'я"
22891956
03067, Київ, Гарматна, 6
044 239-29-95 044 239-29-97
suzirya@ukrpack.net
suzirya.com.ua

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

. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Сузiр’я»
(надалi – Товарство), повiдомляє, що 20 сiчня 2017 р. вiд особи, що
здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi
ПАТ«Укрексiмбанк» (код ЄДРПОУ 00032112, мiсцезнаходження: 03150,
м. Київ, вул. Антоновича, 127) надiйшло повiдомлення про змiну
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй,а
саме: змiнилась (зменшилась) частка акцiонера Покровського Леонiда
Леонiдовича. Розмiр частки до змiни 18.8 %, в тому числi 18.8 % голосуючих акцiй, пiсля змiни – 15,05%, в тому числi 15.05% голосуючих
акцiй. Змiна вiдбулась на пiдставi Договору дарування цiнних паперiв вiд
19.01.2017 р. посвiдченого приватним нотарiусом Київського мiського
нотарiального округу Циганенко Л. В., зареєстровано в реєстрi № 74,
серiя та номер бланку НВI 349443.III.
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Сузiр’я»
(надалi – Товарство), повiдомляє, що 20 сiчня 2017 р. вiд особи, що
здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi
ПАТ «Укрексiмбанк» (код ЄДРПОУ 00032112, мiсцезнаходження: 03150,
м. Київ, вул. Антоновича, 127) надiйшло повiдомлення про змiну
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а
саме: змiнилась (збiльшилась) частка акцiонера Покровського Ростислава Леонiдовича. Розмiр частки до змiни 45.85 %, в тому числi 45.85 %
голосуючих акцiй, пiсля змiни – 49.6%, в тому числi 49.6% голосуючих
акцiй.Змiна вiдбулась на пiдставi Договору дарування цiнних паперiв вiд
19.01.2017 р. посвiдченого приватним нотарiусом Київського мiського
нотарiального округу Циганенко Л. В., зареєстровано в реєстрi № 74,
серiя та номер бланку НВI 349443.
Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади:
Генеральний директор _______
Оксененко Наталiя Сергiївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.

5. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КДЕЗ «Вугілля».
6. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КДЕЗ «Вугілля».
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
Для реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, що
посвідчує особу. Для представників акціонерів, крім того, необхідно мати довіреність на право участі та голосування.
З матеріалами, які надаються акціонерам при підготовці проведення
позачергових зборів можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства в приймальні голови правління у робочі дні, починаючи з 28.01.2017 р.
по 28.02.2017 р. в робочий час з 09-00 год. до 16-00 год.; відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Мартиненко А.О.
Довідки за телефоном: (044) 424-31-02.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://emitent.tetra-studio.com.ua/vygillya.
Голова правління ПАТ «КДЕЗ «Вугілля»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Український страховий капiтал»
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
«Український страховий капiтал»
2. Код за ЄДРПОУ-23707357
3. Місцезнаходження-03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67
4. Міжміський код, телефон та факс-(044)371-17-17 (044)371-17-17
5. Електронна поштова адреса-usk@уck.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації-http://www.yck.com.ua/pages/view/
informatciya_ob_emitente
7. Вид особливої інформації-Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням позачергових загальних зборiв акціонерів ПРАТ «УСК» (протокол № 1/2017 вiд 20 січня 2017 р.) було припинено повноваження Голови
комiсiї з припинення емiтента Кравченка Антона Валерiйовича (згоди на
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано) у зв’язку з обранням нового складу комiсiї з припинення емiтента. На зазначенiй посадi
посадова особа перебувала з 04 жовтня 2016 року по 20 січня 2017 року.
Посадова особа не володiє акцiями емiтента. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням позачергових загальних зборiв акціонерів ПРАТ «УСК» (протокол № 1/2017 вiд 20 січня 2017 р.) було припинено повноваження члена
комiсiї з припинення емiтента Носової Юлiї Вячеславiвни (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано) у зв’язку з обранням нового складу комiсiї з припинення емiтента. На зазначенiй посадi посадова особа перебувала з 04 жовтня 2016 року по 20 січня 2017 року.
Посадова особа не володiє акцiями емiтента. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням позачергових загальних зборiв акціонерів ПРАТ «УСК» (протокол № 1/2017 вiд 20 січня 2017 р.) було припинено повноваження члена
комiсiї з припинення емiтента Чеботько Людмили Михайлiвни (згоди на
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано) у зв’язку з обранням нового складу комiсiї з припинення емiтента. На зазначенiй посадi
посадова особа перебувала з 04 жовтня 2016 року по 20 січня 2017 року.
Посадова особа не володiє акцiями емiтента. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням позачергових загальних зборiв акціонерів ПРАТ «УСК» (протокол № 1/2017 вiд 20 січня 2017 р.) у зв’язку з обранням нового складу
комiсiї з припинення емiтента, було обрано Голову комiсiї з припинення
емiтента – Носову Юлiю Вячеславiвну (згоди на розкриття паспортних да-

них не надано) з 21.01.2017 року. Посадову особу обрано – до завершення
процедури припинення емiтента шляхом перетворення. Посадова особа
не володiє акцiями емiтента. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа
обiймала посаду: член комісії з припинення ПРАТ «УСК», заступник Голови
Правлiння з продажiв ПРАТ «УСК», директор з продажiв ТДВ «СК «АКТИВГАРАНТ», директор Другого Київського управлiння продаж Київської мiської
дирекцiї ПрАТ «СК «УСГ», заступник Голови Правлiння з корпоративного
бiзнесу ПАТ УСК «ГАРАНТ-АВТО», виконуючий обов'язки Голови Правлiння
ПАТ УСК «ГАРАНТ-АВТО», заступник Голови Правлiння ПАТ УСК «ГАРАНТАВТО»,
директор
департаменту
корпоративних
продажiв
ПАТ УСК «ГАРАНТ-АВТО», начальник управлiння з корпоративного продажу та роботи з ВIП-клiєнтами ПАТ УСК «ГАРАНТ-АВТО», директор департаменту органiзацiї продажу ПАТ УСК «ГАРАНТ-АВТО», начальник
управлiння з корпоративного продажу та роботи з ВIП-клiєнтами
ПАТ УСК «ГАРАНТ-АВТО», начальник управлiння з корпоративного продажу ВАТ УСК «Дженералi Гарант». Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням позачергових загальних зборiв акціонерів ПРАТ «УСК» (протокол № 1/2017 вiд 20 січня 2017 р.) у зв’язку з обранням нового складу
комiсiї з припинення емiтента, було обрано членом комiсiї з припинення
емiтента – Кравченка Антона Валерiйовича (згоди на розкриття паспортних
даних не надано) з 21.01.2017 року. Посадову особу обрано – до завершення процедури припинення емiтента шляхом перетворення. Посадова
особа не володiє акцiями емiтента. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова
особа обiймала посаду: Голова комісії з припинення ПРАТ «УСК», виконуючий обов’язки Голови Правлiння ПРАТ «УСК», виконуючий обов’язки директора Харкiвської фiлiї ПРАТ «УСК». Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням позачергових загальних зборiв акціонерів ПРАТ «УСК» (протокол № 1/2017 вiд 20 січня 2017 р.) у зв’язку з обранням нового складу
комiсiї з припинення емiтента, було обрано членом комiсiї з припинення
емiтента – Чеботько Людмилу Михайлiвну (згоди на розкриття паспортних
даних не надано) з 21.01.2017 року. Посадову особу обрано – до завершення процедури припинення емiтента шляхом перетворення. Посадова
особа не володiє акцiями емiтента. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова
особа обiймала посаду: член комісії з припинення ПРАТ «УСК», начальник
вiддiлу з фiнансового монiторингу ПРАТ «УСК». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади- Голова комісії з припинення- Кравченко
Антон Валерiйович
23.01.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА
«МТН-ПОЛТАВА»

7. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції..
З документами, що стосуються порядку денного загальних зборів акціонерів можна ознайомитись до дати проведення загальних зборів акціонерів у
робочі дні з 10.00 до 12.00 за адресою : м. Полтава, вул. Ляхова, 1, пов.5, кімната № 60 (приміщення офісу ПрАТ). Відповідальна особа – Сосніна Ж.М.
Довідки за телефоном (0532) 56-36-04. Правління ПрАТ
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
15182,0
16441,0
Основні засоби
8912,1
9412,9
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
2608,5
5253,8
Сумарна дебіторська заборгованість
850,5
969,2
Грошові кошти та їх еквіваленти
2505,1
664,0
Нерозподілений прибуток
805,7
-287,0
Власний капітал
10402,2
9309,5
Статутний капітал
9596,5
9596,5
Довгострокові зобов'язання
4301,4
6461,4
Поточні зобов'язання
478,4
670,1
Чистий прибуток (збиток)
1093,6
2078,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)
9 596 501
9 596 501
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
41
41

(код 25158009)
повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 24.02.2017 року
о 12-00, за адресою: м. Полтава, вул. Ляхова, 1, кімната 60 в приміщенні офісу ПрАТ.
Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11-00 до 11-45
за місцем проведення зборів.
Для реєстрації акціонеру необхідно мати: документ, що посвідчує особу
(пасторт), представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену
згідно вимог чинного законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20.02.2017 року.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Обрання лічильної
комісії загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльность за 2016 рік,
визначення основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт та висновки ревізора за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) товариства
за підсумками роботи у 2016 році.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як
одного року з дати прийняття рішення.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Науководослiдний i проектно-конструкторський
iнститут атомного та енергетичного
насособудування»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
«Науково-дослiдний i проектноконструкторський iн-ститут
атомного та енергетичного
насособудування»
2. Код за ЄДРПОУ
00220477
3. Місцезнаходження
40003 м. Суми 2-га Залiзнична,2
4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 25-13-71 (0542)78-69-02
5. Електронна поштова адреса
litvinenko@vniiaen.sumy.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- vniiaen.sumy.ua
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Припинено повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства Соколова Олега Анатолiйовича (паспорт МВ 441224, виданий
11.06.2010 Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.) з 20.01.2017 р.
за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
20 сiчня 2017 р. (протокол №9 вiд 20 сiчня 2017 р.). Часткою в статутному
капiталi Товариства володiє в розмiрi 0,00000002% статутного капiталу
емiтента; розмiр пакета акцiй становить 1 акцiя.Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Соколов О.А. перебував на посадi
члена Наглядової ради з 22.04.2009.
Припинено повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства Ямбуренка Володимира Миколайовича (паспорт СМ 014663, виданий 05.06.2008 УМВС України в Сумськiй областi) з 20.01.2017 р. за
рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20 сiчня
2017 р. (протокол № 9 вiд 20 сiчня 2017 р.). Часткою в статутному капiталi
Товариства володiє в розмiрi 0,0050% статутного капiталу емiтента; розмiр
пакета акцiй становить 2232 акцiї. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Ямбуренко В. М. перебував на посадi члена Наглядової ради з 22.04.2009.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради - юридичної особи
Фонду державного майна України ( код ЄДРПОУ 00032945) з 20.01.2017 р.
за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
20 сiчня 2017 р. (протокол №9 вiд 20 сiчня 2017 р.). Часткою в статутному
капiталi Товариства володiє в розмiрi 50% статутного капiталу емiтента
+ 1 акцiя ; розмiр пакета акцiй становить 22467609 акцiї. Юридична особа
Фонд державного майна України була членом наглядової ради з 27.06.2015.
Припинено повноваження посадової особи голови Наглядової ради Товариства Блейчик Марини Юрiївни з 20.01.2017 р. за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20 сiчня 2017 р. (протокол
№9 вiд 20 сiчня 2017 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних
даних. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Блейчик Марина Юрiївна перебувала на посадi члена Наглядової ради з 27.06.2015.
Припинено повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства Матвiєва Максима Борисовича з 20.01.2017 р. за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20 сiчня 2017 р. (протокол
№9 вiд 20 сiчня 2017 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних
даних. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Матвiєв Максим Борисович перебував на посадi члена Наглядової ради з 27.06.2015.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради - юридичної особи
Публiчне акцiонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» ( код ЄДРПОУ 05785448) з
20.01.2017 р. за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20 сiчня 2017 р. (протокол №9 вiд 20 сiчня 2017 р.). Часткою в
статутному капiталi Товариства володiє в розмiрi 0,2255% статутного
капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй становить 101344 акцiї. Юридична
особа Публiчне акцiонерне товариство «Сумський завод насосного та
енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» була членом наглядової ради з 27.06.2015.
За рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
20 сiчня 2017 р. (протокол № 9 вiд 20 сiчня 2017 р.) обрано на посаду члена
Наглядової ради Товариства з 20.01.2017 р. Ямбуренка Володимира Миколайовича (паспорт СМ 014663 виданий 05.06.2008 УМВС України в
Сумськiй областi) - представника юридичної особи АТ «Сумський завод
«Насосенергомаш» - акцiонера товариства, строком до наступних рiчних
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Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «ВНДIАЕН». Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства володiє в розмiрi 0,0050% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй становить 2232 акцiй. До призначення ця посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: ТОВ «Управляюча компанiя
«Група ГМС» - Управляючий директор АТ «ГIДРОМАШСЕРВIС»,
ТОВ «Управляюча компанiя «Група ГМС» - Заступник генерального директора – Головний управляючий директор Дiвiзiона «Промисловi насоси».
За рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
20 сiчня 2017 р. (протокол № 9 вiд 20 сiчня 2017 р.) обрано на посаду члена
Наглядової ради Товариства з 20.01.2017 р. Соколова Олега Анатолiйовича
(паспорт МВ 441224, виданий 11.06.2010 Зарiчним РВ СМУ УМВС України
в Сумськiй обл.) - представника юридичної особи АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» - акцiонера товариства, строком до наступних рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «ВНДIАЕН». Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства володiє в розмiрi 0,00000002% статутного капiталу емiтента; розмiр
пакета акцiй становить1 акцiя. До призначення ця посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: Голови Наглядової ради АТ «Сумський завод «Насосенергомаш».
За рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
20 сiчня 2017 р. (протокол № 9 вiд 20 сiчня 2017 р.) обрано на посаду члена
Наглядової ради Товариства з 20.01.2017 р. Пейкова Вячеслава Петровича - представника юридичної особи АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» - акцiонера товариства, строком до наступних рiчних Загальних
Зборiв акцiонерiв ПАТ «ВНДIАЕН». Посадова особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не
володiє. До призначення ця посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв
обiймала посаду помiчника Голови Наглядової ради з правових питань –
керiвника Групи ОПЗДНР.
За рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
20 сiчня 2017 р. (протокол № 9 вiд 20 сiчня 2017 р.) представника акцiонера
Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України Попова
Дмитра Сергiйовича обрано на посаду Члена Наглядової ради з
20.01.2017 р. строком до наступних рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв
ПАТ «ВНДIАЕН». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. До призначення ця
посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади з 2016 р. по
сьогоднiшнiй час головний спецiалiст вiддiлу спiльних пiдприємств
Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду
державного майна України; 2015р. – 2016 р. юрисконсульт
ТОВ «Сiтiбудсервiс»; 2014р. – 2015 р. старший юрисконсульт ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент»; 2012р. – 2014 р. юрисконсульт ТОВ «Рейкарц
Хотел Менеджмент»; 2011 р. - 2012 р. юрисконсульт ТОВ «Смарт-карти та
Системи»; 2011 р. юрисконсульт ДП «Центр автоматичної iдентифiкацiї».
За рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
20 сiчня 2017 р. (протокол № 9 вiд 20 сiчня 2017 р.) представника акцiонера
Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України Лепявко
Iрину Миколаївну обрано на посаду Члена Наглядової ради з 20.01.2017 р.
строком до наступних рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «ВНДIАЕН».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. До призначення ця посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади заступника начальника
управлiння - начальника вiддiлу, начальника вiддiлу Фонду державного
майна України.
За рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
20 сiчня 2017 р. (протокол № 9 вiд 20 сiчня 2017 р.) представника акцiонера
Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України Зюзь Тетяну Iванiвну обрано на посаду Члена Наглядової ради з 20.01.2017 р.
строком до наступних рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «ВНДIАЕН».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. До призначення ця посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади головного спецiалiста вiддiлу
мiждержавних майнових вiдносин Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України; головного експерта Антимонопольного комiтету України.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Давиденко Андрiй Костянтинович
Генеральний директор (підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2017.01.23
(дата)

№15, 24 січня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «Львівське автотранспортне підприємство 24654»

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:
Публічне акціонерне товариство «Львівське автотранспортне підприємство 24654» (ПАТ «Львівське АТП 24654») (код ЄДРПОУ 03117626, місцезнаходження: 79058, м. Львів, вул. Джерельна, 69) повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради, річні загальні збори акціонерів
ПАТ «Львівське АТП 24654» відбудуться 24 лютого 2017 р. о 12.00 за
адресою: 79058, м. Львів, вул. Джерельна, 69, (в будівлі Адміністративного корпусу ПАТ «Львівське АТП 24654», 2 поверх, кімната №23).
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах
Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів відбудеться за тією ж
адресою 24 лютого 2017 р. Початок реєстрації о 11.00, закінчення реєстрації о 11.50.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
Право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «Львівське АТП
24654», які заплановано на 24 лютого 2017 р. мають акціонери, які є власниками акцій ПАТ «Львівське АТП 24654» згідно переліку акціонерів складеного станом на 20.02.2017р .
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком
денним
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження процедурних питань проведення річних загальних
зборів акціонерів ПАТ «Львівське АТП 24654»;
4. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
5. Схвалення значних правочинів укладених товариством.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової
ради.
7. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових
договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з головою та
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмірів їхніх винагород,
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів
ревізійної комісії.
9. Обрання членів ревізійної комісії.
10. Припинення повноважень голови правління товариства.
11. Обрання голови правління товариства.
12. Про затвердження нової редакції статуту ПАТ «Львівське АТП 24654».
Порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «Львівське АТП
24654» затверджено на засіданні Наглядової ради.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
З документами щодо питань порядку денного загальних зборів можна
ознайомитися в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 11.00 до 14.00 за адресою: 79058, м. Львів, вул. Джерельна, 69, ПАТ «Львівське АТП 24654»,
2 поверх (кімната 23). Довідки за телефоном 232-40-08.
Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: голова правління Паньків Б.В.
5.1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.lvivatp24654.emitents.com
Голова правління ПАТ «Львівське АТП 24654» _______ Паньків Б.В.
«23» січня 2017р.

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

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

товариство
"Дружкiвський завод
металевих виробiв"
00191052
84205 м.Дружкiвка Соборна, 3
06267 4-39-81 4-47-11
sirius@dmf.com.ua
www. dmf.com.ua

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

II. Текст повідомлення:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2016 про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, 20.01.2017р. Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства «Дружкiвський завод
металевих виробiв» прийняла рiшення про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів (далi - правочин):
• з Обществом с Ограниченной Ответственностью «ЗИТАР-СНАБ»
Россия, г.Москва.
Предмет правочину за Контрактом: Постачальник зобов'язується поставити та передати у власнiсть Покупця, а Покупець прийняти та оплатити
металеву продукцiю (що iменується далi - «Товар») у порядку та на умовах,
передбачених цим Контрактом. Предмет правочину за додатковою угодою:
змiна термiну дiї Контракту. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 400 000 000рос. рублiв, що
є еквiвалентом 647304т.грн. за курсом НБУ станом на 20.01.2017. Вартiсть
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рік 434949т.
грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) 148,82%.
- з Обществом с Ограниченной Ответственностью «ЗИТАР-СНАБ» Россия,
г.Москва. Предмет правочину за Контрактом: Постачальник зобов'язується поставити та передати у власнiсть Покупця, а Покупець прийняти та оплатити
металеву продукцiю (що iменується далi - «Товар») у порядку та на умовах,
передбачених цим Контрактом. Завод – виробник Товару – Приватне акціонерне товариство «Дружківський завод металевих виробів» м.Дружківка, Україна.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до
законодавства: 500 000 000 рос. рублiв, що є еквiвалентом 231180т.грн. за курсом НБУ станом на 20.01.2017. Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної
фiнансової звiтностi за 2015 рік 434949т.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi
майна, послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 53,15%.
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
Степанов Якiв Юрiйович
Генеральний директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2017.01.23
(дата)
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Около 70% лицензий и разрешений будут
получать в электронном виде уже в
нынешнем году, рассчитывают в
правительстве

Кабинет министров Украины намерен ввести возможность получения 70% лицензий и разрешений в
электронном виде уже в нынешнем году, анонсировал
первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
«В планах 2017 года - продолжение масштабной
дерегуляции, в частности, мы планируем сокращать
количество разрешительных документов: налоговых,

валютных, таможенных ограничений; перевести в
электронную форму получение не менее 70% разрешений и лицензий», - сказал С.Кубив в ходе семинара, посвященному развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов в Киеве в
понедельник.
По его словам, основными показателями роста экономики Украины в 2017 году станут экспорт и инвестиционный спрос, которые приведут к росту промышленности.
Вице-премьер сообщил, что уже представлен и обсуждается проект концепции инновационного развития промышленности. С.Кубив отметил, что концеп13
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ция предусматривает увеличение доли промышленных
товаров в товарном экспорте страны с 50 до 75% и
доли высокотехнологических товаров в экспорте промышленных товаров с 7 до 15%.

Инфраструктурные инвестиции
в мире выросли до рекордных
$413 млрд в 2016г - Preqin

Частные инвестиции в инфраструктурные активы
по всему миру выросли в 2016 году на 14% и достигли
рекордных $413 млрд, свидетельствуют расчеты
Preqin.
Количество сделок осталось практически на уровне предыдущего года - 1772. Это указывает на то,
что то же каждый проект получил более значительный объем денежных средств, отмечает The Financial
Times.
При этом количество сделок остается в диапазоне
1700-1800 с 2013 года.
«Спрос на инфраструктуру увеличился за последнее десятилетие, поэтому стала сильнее конкуренция
за активы», - заявил Том Карр из Preqin. В частности,
по его словам, объем инвестиций увеличился из-за
роста вложений в проекты, находящиеся в рамках
второй стадии (уже построенные и работающие) в
развитых странах.
Поиск активов для инвестиций с низким уровнем
риска привел к тому, что несколько крупных фондов
формируют новые многомиллиардные инфраструктурные фонды.
Их оптимизм вызван готовностью правительств
поддерживать частные инвестиции в инфраструктуру.
Однако Т.Карр полагает, что нет ясности, «сможет ли
рынок сохранить темпы роста в 2017 году».
Хотя интерес к инфраструктурным проектам высок, инвесторы предпочитают не вкладывать деньги
в фазе строительства. Они хотят инвестировать в
аэропорты или платные дороги, то есть активы, которые будут приносить стабильный и гарантированный
доход.
Инвесторы, в число которых входят суверенные и
пенсионные фонды, страховщики и управляющие активами компании, все с большим вниманием смотрят
на Европу в надежде на возобновление политического интереса к инфраструктуре. В 2016 году в Европе
было заключено 555 инфраструктурных сделок (максимальное число в мире) на сумму $97 млрд, сообщает Preqin.
В Азии был зафиксирован рекордный объем сделок
- $131 млрд, хотя их число было меньше, чем в Европе, и составило 552.
На «зеленые» энергетические проекты в мире в
прошлом году пришлось 42% сделок против 39% по
итогам 2015 года.
Крупнейшей сделкой в 2016 году стало соглашение
российской «Роснефти» (MOEX: ROSN) и индонезийской PT Pertamina о строительстве НПЗ Turban на
острове Ява на сумму $13 млрд.
14

Цены на нефть слабо снижаются
в понедельник, Brent у $55,4

Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в
понедельник, рынок соблюдает осторожность в отношении последствий снижения нефтедобычи странами ОПЕК.
Между тем в минувшие выходные государства
ОПЕК и не-ОПЕК объявили, что близки к согласованному сокращению добычи - примерно на
1,8 млн баррелей в сутки. По мнению экспертов,
прошло слишком мало времени с начала реализации договоренностей, и инвесторы смогут лучше
оценить ситуацию, когда будут доступны данные
о производстве и экспорте нефти за январь
в целом.
Между тем нефтегазовые компании в США на
прошлой неделе увеличили число буровых установок в эксплуатации максимальными темпами за четыре года. По данным Baker Hughes, за неделю
компании ввели в эксплуатацию 29 установок в
США, а общее число достигло 551 - максимума с
ноября 2015 года. Добыча нефти в США повысилась примерно на 6% с середины 2016 года, хотя и
остается ниже исторического максимума, зафиксированного в 2015 году.
Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на
лондонской бирже ICE Futures к 8:02 МСК опустилась
на 0,1% - до $55,43 за баррель.
Мартовский контракт на нефть WTI на электронных
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 0,1% - до $53,16 за баррель.
В прошлую пятницу цены на нефть выросли примерно на 2% на ожиданиях встречи производителей
нефти.

Министр нефти Кувейта: ОПЕК не
опасается роста добычи нефти в США,
ведь растет и спрос

Производители нефти не опасаются роста нефтедобычи в США в результате роста цен на нефть, ведь
растет и спрос, сообщил на пресс-конференции министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук.
Министр отметил, что уровень добычи сланцевой
нефти в США будет зависеть от ее стоимости. Так,
часть месторождений рентабельна при текущем уровне цен, а часть - нет.
Как сообщалось, ОПЕК пересмотрела прогноз добычи нефти в США. В первом вышедшем после договоренностей стран ОПЕК и не-ОПЕК прогноз показывает,
что вместо предполагавшегося месяц назад прогнозе
снижения на 150 тыс. б/с, добыча нефти в США в 2017
году вырастет на 80 тыс. б/с - до 13,7 млн б/с.

Доллар США в понедельник снижается
из-за отсутствия четкости в планах Трампа

Курс американского доллара в понедельник снижается после вступления Дональда Трампа в должность
президента США, поскольку он и его администрация
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дали мало подробностей относительно планов по
поддержанию экономического роста в стране.
При этом беспокойство инвесторов вызывают протекционистские высказывания нового главы государства, сообщает Dow Jones.
«В начале года в курс доллара США закладывался сильный рост экономики и растущая доходность. Теперь маятник качнулся в сторону торговых
войн
и
замедления
экономического
подъема», - полагает валютный аналитик Westpac
Шон Кэллоу.
Евро торгуется утром в понедельник в районе
$1,0738 против $1,0703 на закрытие предыдущей сессии.
Курс единой европейской валюты находится сейчас
около 122,09 иены по сравнению со 122,68 иены днем
ранее. Стоимость доллара составляет 113,7 иены
против 114,62 иены по итогам прошлой торговой сессии.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость
доллара США относительно шести основных мировых валют, снизился на 0,2%.
Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику
курса доллара относительно 16 основных мировых
валют, упал на 0,45%.
По итогам прошлой недели евро подорожал относительно доллара на 0,5%, а курс иены к американской нацвалюте практически не изменился, отмечает
MarketWatch.
Фунт стерлингов подскочил на 1,5% к доллару за
неделю, в том числе на выступлении британского
премьер-министра Терезы Мэй, в ходе которого она
озвучила более конкретные планы выхода страны из
состава Европейского союза.
При подготовке раздела «Новости»
использованы материалы
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на “Відомості Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку” обов’язкове.
Відповідальність за достовірність
інформації та реклами несуть
відповідальні особи емітентів
(профучасників), автори та
рекламодавці.
Матеріали друкуються мовою
оригіналу.
Редакція може не поділяти погляди
авторів статей.
Підписано до друку
23.01.2017 р.

