
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
05.09.2017 м. Київ № 662

Про інформацію, що міс-
титься в повідомленні про 
набуття права власності на 
домінуючий контрольний 
пакет акцій та публічній 
безвідкличній вимозі

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
27 вересня 2017 року за № 1194/31062

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
частин другої, восьмої статті 652 Закону України «Про 
акціонерні товариства» 

Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити форму і обсяг інформації про структуру 

власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на 
дату повідомлення афілійованим особам належали акції 
товариства), що міститься в повідомленні про набуття 

права власності на домінуючий контрольний пакет акцій, 
згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Встановити обсяг відомостей, що містяться в пу-
блічній безвідкличній вимозі про придбання акцій в усіх 
власників акцій товариства особою, яка є власником до-
мінуючого контрольного пакета акцій, або уповноваже-
ною особою, про заявника вимоги та його афілійованих 
осіб, якщо на дату вимоги афілійовані особи заявника 
вимоги володіли акціями товариства; заявника вимоги – 
уповноважену особу, якщо рішення про подання до това-
риства публічної безвідкличної вимоги було прийняте 
особами, які спільно набули право власності на доміную-
чий контрольний пакет акцій, та інформацію про таких 
осіб; товариство; депозитарну установу, в якій відкрито 
рахунок у цінних паперах заявника вимоги та реквізити 
рахунку у цінних паперах цієї особи; порядок реалізації 
цієї вимоги згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів забезпечити подання цього рішен-
ня на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України.

4. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за 
днем його офіційного опублікування.

5. Департаменту інформаційних технологій забезпечи-
ти оприлюднення цього рішення на офіційному сайті На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 662 від 05.09.2017 р. 
Рішення Комісії № 673 від 07.09.2017 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ
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6. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

Додаток 1
до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

05 вересня 2017 року № 662
Форма і обсяг інформації про структуру власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату 

повідомлення афілійованим особам належали акції товариства), що міститься в повідомленні про набуття 
права власності на домінуючий контрольний пакет акцій

Структура власності 
особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її афілійо-

ваних осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 
_________ 20__ року

№
з/п

Прізвище, ім’я 
та по батькові 
фізичної особи 

або повне 
найменування 

юридичної 
особи 

Тип 
особи

Тип участі у 
набутті 

домінуючого 
контрольного 
пакета акцій

Участь особи в товаристві, % Кінцевий бенефі-
ціарний власник 

(контролер) 
особи (для 

юридичних осіб)

Кількість акцій 
товариства, що 

належали третім 
особам до набуття 
особою доміную-
чого контрольного 

пакета акцій 
товариства

пряма опосередкова-
на

сукупна

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пояснення щодо заповнення таблиці
1. До відомостей таблиці включається інформація про 

особу, яка внаслідок придбання акцій стала прямо або 
опосередковано власником домінуючого контрольного 
пакета акцій товариства, або кожну з осіб, що діють спіль-
но, які внаслідок придбання акцій стали прямо або опо-
середковано власниками домінуючого контрольного па-
кета акцій товариства, та її (їх) афілійованих осіб (якщо 
станом на дату повідомлення афілійованим особам на-
лежали акції товариства). Такі особи повинні бути зазна-
чені в таблиці згідно з порядком зменшення розміру су-
купної участі в акціонерному товаристві, зазначеному у 
колонці 7.

Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» 
вживається у значенні, наведеному в Законі України 
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї ма-
сового знищення».

2. У колонці 2 зазначаються:
1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, 

ім’я та по батькові особи згідно з паспортом, населений 
пункт місця проживання;

2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без грома-
дянства – повне ім’я англійською мовою та його транслі-
терація українською мовою, громадянство, країна та на-
селений пункт місця проживання;

3) щодо юридичних осіб – резидентів – повне найме-
нування відповідно до установчих документів, місцезна-
ходження, код за ЄДРПОУ;

4) щодо юридичних осіб – нерезидентів – повне на-
йменування англійською мовою та його транслітерація 
українською мовою, місцезнаходження українською та 
англійською мовами, код/номер з торговельного, банків-
ського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення 
місцевого органу влади іноземної держави про реєстра-
цію юридичної особи.

3. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:
1) «Д» – для держави (в особі відповідного державно-

го органу);
2) «МФУ» – для міжнародної фінансової установи;
3) «ТГ» – для територіальної громади (в особі відпо-

відного органу місцевого самоврядування);
4) «ФО» – для фізичної особи;
5) «ЮО» – для юридичної особи.
4. У колонці 4 зазначається тип участі в набутті домі-

нуючого контрольного пакета акцій у вигляді цифр:
1) «1» – особа, що набула право власності на доміну-

ючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства;
2) «2» – особа, що діяла спільно з іншими особами під 

час набуття права власності на домінуючий контрольний 
пакет акцій акціонерного товариства;

3) «2*» – уповноважена особа, що діяла спільно з ін-
шими особами під час набуття права власності на домі-
нуючий контрольний пакет акцій акціонерного товари-
ства (сторона договору, на підставі якого особа і треті 
особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого 
контрольного пакета акцій товариства, уповноважена 
його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття 
акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спіль-
но); 

4) «3» – афілійована особа особи, що набула право 
власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціо-
нерного товариства;

5) «4» – афілійована особа особи, що діяла спільно з 
іншими особами під час набуття права власності на до-
мінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товари-
ства.

5. У колонці 5 зазначається відсоток прямого володін-
ня особою акціями товариства.

6. У колонці 6 зазначається відсоток опосередковано-
го володіння особою акціями товариства із зазначенням 
акціонера, через якого здійснюється опосередковане во-
лодіння акціями товариства.
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7. У колонці 7 зазначається сума значень колонок 
5  і  6.

8. У колонці 8 зазначається інформація про кінцевого 
бенефіціарного власника (контролера) особи:

1) для фізичних осіб – громадян України – прізвище, 
ім’я та по батькові особи згідно з паспортом, населений 
пункт місця проживання;

2) для фізичних осіб – іноземців та осіб без громадян-
ства – повне ім’я англійською мовою та його трансліте-
рація українською мовою, громадянство, країна та насе-
лений пункт місця проживання.

9. У колонці 9 зазначається інформація про кількість 
акцій товариства, що належали третім особам до набут-
тя особою домінуючого контрольного пакета акцій това-
риства.

Колонка 9 заповнюється, якщо особа набула доміную-
чий контрольний пакет акцій товариства, діючи спільно з 
третіми особами, які не є її афілійованими особами.

Т.в.о. директора департаменту
корпоративного управління та 
корпоративних фінансів  Н. Хохлова

Додаток 2
до рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
05 вересня 2017 року № 662 

Обсяг відомостей, що містяться в публічній безвід-
кличній вимозі про придбання акцій в усіх власни-

ків акцій товариства особою, яка є власником 
домінуючого контрольного пакета акцій, або упо-

вноваженою особою 
1. Відомості про:
заявника вимоги – власника домінуючого контрольно-

го пакета акцій (заявника вимоги, який є прямо або опо-
середковано з урахуванням кількості акцій, що належать 
йому або його афілійованим особам, власником доміну-
ючого контрольного пакета акцій станом на дату набран-
ня чинності Законом України від 23 березня 2017 року 
№ 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо підвищення рівня корпоративного 
управління в акціонерних товариствах» та реалізує пра-
ва, передбачені статтею 652 Закону України «Про акціо-
нерні товариства») та 

кожну з афілійованих осіб особи, що набула право 
власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціо-
нерного товариства (якщо на дату вимоги афілійовані 
особи заявника вимоги володіли акціями товариства),

містять таку інформацію:
1) інформація про особу:
для фізичних осіб – громадян України: 
прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспор-

том; 
населений пункт місця проживання; 
реєстраційний номер облікової картки платника по-

датків або серія (за наявності) та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання від-
мовляються від прийняття реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків та повідомили про це від-
повідний контролюючий орган і мають відмітку у 
паспорті)*; 

для фізичних осіб – іноземців та осіб без громадян-
ства: 

повне ім’я англійською мовою та його транслітерація 
українською мовою;

громадянство, країна та населений пункт місця про-
живання;

для юридичних осіб – резидентів: 
повне найменування відповідно до установчих доку-

ментів; 
код за ЄДРПОУ;
місцезнаходження;
для юридичних осіб – нерезидентів: 
повне найменування англійською мовою та його тран-

слітерація українською мовою; 
місцезнаходження українською та англійською мо-

вами; 
код/номер з торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу вла-
ди іноземної держави про реєстрацію юридичної особи;

2) кількість акцій товариства, що належать (прямо та 
опосередковано) особі після набуття домінуючого контр-
ольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в 
статутному капіталі товариства;

3) інформація про депозитарну установу, в якій відкри-
то рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цін-
них паперах цієї особи (повне найменування, місцезнахо-
дження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних 
паперах);

4) контактні дані:
контактні особи (повне ім’я та посада);
телефон/факс;
електронна пошта;
адреса для листування;
5) дата подання повідомлення про набуття права 

власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціо-
нерного товариства/дата подання повідомлення про на-
мір скористатися правами, передбаченими статтею 652 
Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Відомості про:
заявника вимоги – уповноважену особу, якщо рішення 

про подання до товариства публічної безвідкличної ви-
моги було прийняте особами, які спільно набули право 
власності на домінуючий контрольний пакет акцій (осо-
бами, що діють спільно), та

кожну з осіб, що діяли спільно під час набуття доміну-
ючого контрольного пакета акцій (кожну з осіб, які діють 
спільно та станом на дату набрання чинності Законом 
України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
підвищення рівня корпоративного управління в акціонер-
них товариствах» прямо або опосередковано з ураху-
ванням кількості акцій, що належать їм або їх афілійова-
ним особам, вже є власниками домінуючого 
контрольного пакета акцій акціонерного товариства та 
реалізують права, передбачені статтею 652 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства»), та

кожну з афілійованих осіб власників акцій товариства, 
які спільно набули право власності на домінуючий контр-
ольний пакет акцій акціонерного товариства (осіб, що ді-
ють спільно) (якщо на дату вимоги такі афілійовані особи 
володіли акціями товариства),
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містять таку інформацію:
1) реквізити договору, на підставі якого особа і треті 

особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого 
контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних 
дій) та визначається сторона договору, уповноважена 
його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття 
акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють 
спільно;

2) інформація про особу:
для фізичних осіб – громадян України: 
прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспор-

том; 
населений пункт місця проживання;
реєстраційний номер облікової картки платника по-

датків або серія (за наявності) та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання від-
мовляються від прийняття реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків та повідомили про це від-
повідний контролюючий орган і мають відмітку у 
паспорті)*; 

для фізичних осіб – іноземців та осіб без громадян-
ства: 

повне ім’я англійською мовою та його транслітерація 
українською мовою;

громадянство, країна та населений пункт місця про-
живання;

для юридичних осіб – резидентів: 
повне найменування відповідно до установчих доку-

ментів; 
код за ЄДРПОУ; 
місцезнаходження;
для юридичних осіб – нерезидентів: 
повне найменування англійською мовою та його тран-

слітерація українською мовою; 
місцезнаходження українською та англійською мовами; 
код/номер з торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу вла-
ди іноземної держави про реєстрацію юридичної особи;

3) кількість акцій товариства, що належать (прямо та 
опосередковано) особі після набуття домінуючого контр-
ольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в 
статутному капіталі товариства;

4) інформація про депозитарну установу, в якій відкри-
то рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цін-
них паперах цієї особи (повне найменування, місцезна-
ходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних 
паперах);

5) контактні дані:
контактні особи (повне ім’я та посада);
телефон/факс;
електронна пошта;
адреса для листування;
6) дата подання повідомлення про набуття права 

власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціо-
нерного товариства/дата подання повідомлення про на-
мір скористатися правами, передбаченими статтею 652 
Закону України «Про акціонерні товариства».

3. Відомості про акціонерне товариство:
1) повне найменування відповідно до установчих до-

кументів;
2) код за ЄДРПОУ;

3) місцезнаходження;
4) номінальна вартість однієї простої акції товари-

ства;
5) загальна кількість простих акцій товариства;
6) код ISIN випуску простих акцій товариства.
4. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито 

рахунок у цінних паперах заявника вимоги, та реквізити 
рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у 
цінних паперах, на який буде здійснюватись переведен-
ня депозитарними установами прав на відповідні акції з 
рахунків їхніх власників): 

1) повне найменування депозитарної установи;
2) місцезнаходження депозитарної установи;
3) код за ЄДРПОУ депозитарної установи;
4) реквізити рахунку у цінних паперах;
5) власник рахунку у цінних паперах.
5. Відомості про порядок реалізації публічної безвід-

кличної вимоги про придбання акцій в усіх власників ак-
цій товариства особою, яка є власником домінуючого 
контрольного пакета акцій, або уповноваженою особою 
(далі – Вимога):

1) порядок повідомлення Центрального депозитарію 
цінних паперів та розкриття інформації акціонерам;

2) порядок встановлення дати переліку акціонерів, в 
яких придбаються акції під час реалізації Вимоги;

3) строк та порядок перерахування коштів акціонерам, 
акції яких придбаваються;

4) порядок зняття обмеження та переведення депози-
тарними установами прав на акції;

5) порядок та форма оплати акцій;
6) порядок компенсації витрат, що пов’язані з реаліза-

цією Вимоги.
* Інформація не підлягає розміщенню на веб-сайті ак-

ціонерного товариства та у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних про ринок цінних паперів Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Т.в.о. директора департаменту
корпоративного управління та 
корпоративних фінансів  Н. Хохлова

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
07.09.2017  м. Київ  № 673

Про внесення змін до дея-
ких нормативно – право-
вих актів Національної ко-
місії з цінних паперів та 
фондового ринку з питань 
провадження депозитарної 
та клірингової діяльності 
(щодо використання печа-
ток та зміни найменування 
товариства) 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
03 жовтня 2017 року 

за № 1208/31076
Відповідно до статті 6, пункту 38 частини другої 

статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про дер-
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жавне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
частини сьомої статті 5, статей 14, 21, 22 Закону Укра-
їни «Про депозитарну систему України», частини чет-
вертої статті 192 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», Закону України від 23 березня 
2017 року № 1982 – VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо використання печа-
ток юридичними особами та фізичними особами - під-
приємцями», Закону України від 23 березня 2017 року 
№ 1983 – VIII «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо підвищення рівня корпора-
тивного управління в акціонерних товариствах», з ме-
тою забезпечення захисту прав інвесторів та 
дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог 
актів законодавства

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
В И Р І Ш И Л А:

1. Пункт 2 розділу І Положення про діяльність депози-
тарних установ щодо зберігання активів інституційних 
інвесторів, затвердженого рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 
2013 року № 1106, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 17 липня 2013 року за № 1199/23731 (із зміна-
ми), викласти в такій редакції:

«2. Документи (їх копії), які відповідно до цього По-
ложення потребують засвідчення печаткою (печатка-
ми), можуть бути засвідчені печаткою (печатками) у 
разі використання особою у своїй діяльності печатки 
(печаток).».

2. Внести до Положення про глобальний сертифікат 
та тимчасовий глобальний сертифікат, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 30 липня 2013 року № 1332, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 20 серпня 
2013 року за № 1434/23966 (із змінами), такі зміни:

перше речення пункту 12 доповнити словами «(крім 
зміни найменування юридичної особи у зв’язку зі зміною 
типу акціонерного товариства, якщо свідоцтво про реє-
страцію випуску цінних паперів не було замінено та міс-
тить попереднє найменування товариства)»;

пункт 13 викласти в такій редакції: 
«13. Документи (їх копії), які відповідно до цього По-

ложення потребують засвідчення печаткою (печатками), 
можуть бути засвідчені печаткою (печатками) у разі ви-
користання особою у своїй діяльності печатки (печа-
ток).».

3. Внести до Положення про клірингову діяльність, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року 
№ 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
05 квітня 2013 року за № 562/23094 (із змінами), такі 
зміни:

пункт 17 розділу І викласти в такій редакції: 
«17. Документи (їх копії), які відповідно до цього 

Положення подаються особі, що здійснює кліринг, та 
потребують засвідчення печаткою (печатками), мо-
жуть бути засвідчені печаткою (печатками) у разі ви-
користання особою у своїй діяльності печатки (печа-
ток).»;

розділ IV доповнити новим пунктом 9 такого змісту:

«9. Особа, що здійснює кліринг, у день отримання від 
Центрального депозитарію, але не раніше завершення 
усіх розрахунків за договорами щодо цінних паперів, 
зобов’язання за якими були допущені до клірингу, ін-
формації про отримання ним від товариства копії пу-
блічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у 
всіх власників акцій акціонерного товариства особою 
(особами, що діють спільно), яка є власником доміную-
чого контрольного пакета акцій цього товариства, за-
безпечує розблокування зобов’язань та/або прав з по-
ставки та/або отримання таких акцій, що заблоковані 
для забезпечення виконання зобов’язань за укладени-
ми на фондовій біржі та поза фондовою біржею право-
чинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу 
«поставка цінних паперів проти оплати», на відповід-
них клірингових рахунках та клірингових субрахунках 
та припиняє здійснення будь-яких операцій із 
зобов’язаннями та/або правами з поставки та/або отри-
мання таких акцій на клірингових рахунках та кліринго-
вих субрахунках.

Списання зобов’язань та/або прав з поставки та/або 
отримання акцій з відповідних клірингових рахунків та 
клірингових субрахунків здійснюється в порядку, визна-
ченому внутрішніми документами особи, що здійснює 
кліринг, після отримання від Центрального депозитарію 
повідомлення про проведення в системі депозитарного 
обліку депозитарних операцій, пов’язаних з придбан-
ням особою (особами, що діють спільно), яка є власни-
ком домінуючого контрольного пакета акцій акціонерно-
го товариства, акцій у всіх власників акцій цього 
товариства.

У день надходження від Центрального депозитарію 
повідомлення про неотримання ним від товариства в 
установлений законом строк інформації про отриман-
ня товариством документів, що підтверджують оплату 
акцій, які придбаваються особою (особами, що діють 
спільно), яка є власником домінуючого контрольного 
пакета акцій цього товариства, особа, що здійснює клі-
ринг, у порядку, визначеному внутрішніми документа-
ми особи, що здійснює кліринг, відновлює здійснення 
операцій із зобов’язаннями та/або правами з поставки 
та/або отримання таких акцій на клірингових рахунках 
та клірингових субрахунках.».

4. Абзац другий пункту 2 розділу ІІ Вимог до договору 
про надання реєстру власників іменних цінних паперів, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 15 серпня 2013 року 
№ 1518, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 
09 вересня 2013 року за № 1550/24082 (із змінами), ви-
класти в такій редакції:

«Скріплення договору печатками (у разі їх використан-
ня) може бути визначено за письмовою домовленістю 
сторін.».

5. Абзац другий пункту 4 розділу І Вимог до договору 
про проведення розрахунків у цінних паперах за ре-
зультатами клірингу, затверджених рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
20 серпня 2013 року № 1524, зареєстрованих у Мініс-
терстві юстиції України 11 вересня 2013 року за 
№ 1566/24098 (із змінами), викласти в такій редакції:

«Скріплення договору печатками (у разі їх використан-
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ня) може бути визначено за письмовою домовленістю 
сторін.».

6. Абзац другий пункту 4 розділу І Вимог до договору 
про проведення грошових розрахунків за результатами 
клірингу, затверджених рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 
2013 року № 1525, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 
України 11 вересня 2013 року за № 1565/24097(із зміна-
ми), викласти в такій редакції:

«Скріплення договору печатками (у разі їх використан-
ня) може бути визначено за письмовою домовленістю 
сторін.».

7. Абзац другий пункту 4 розділу І Вимог до договору 
про обслуговування клірингової установи та договору 
про обслуговування Розрахункового центру, затвердже-
них рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1526, заре-
єстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 
2013 року за № 1569/24101 (із змінами), викласти в такій 
редакції:

«Скріплення договору печатками (у разі їх використан-
ня) може бути визначено за письмовою домовленістю 
сторін.».

8. Абзац другий пункту 4 розділу І Вимог до договору 
про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних 
паперів (про надання клірингових послуг), затверджених 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 20 серпня 2013 року № 1527, зареєстро-
ваних у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 
року за № 1570/24102 (із змінами), викласти в такій ре-
дакції:

«Скріплення договору печатками (у разі їх використан-
ня) може бути визначено за письмовою домовленістю 
сторін.».

9. Пункт 4 розділу І Порядку переведення випущених 
емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в 
іменні акції, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 24 червня 
2014 року № 804, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України 15 липня 2014 року за № 814/25591, викласти в 
такій редакції:

«4. Документи (їх копії), які відповідно до цього Поло-
ження потребують засвідчення печаткою (печатками), 
можуть бути засвідчені печаткою (печатками) у разі ви-
користання особою у своїй діяльності печатки (печа-
ток).».

10. Абзац другий пункту 4 розділу І Вимог до депози-
тарного договору між депозитарною установою і Цен-
тральним депозитарієм цінних паперів, затверджених 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 06 серпня 2013 року № 1410, зареє-
строваних у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 
року за № 1498/24030 (із змінами), викласти в такій ре-
дакції:

«Скріплення договору печатками (у разі їх використан-
ня) може бути визначено за письмовою домовленістю 
сторін.».

11. Пункт 2 розділу ІІ Вимог до договору про кореспон-
дентські відносини, затверджених рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
06 серпня 2013 року № 1411, зареєстрованих у Міністер-

стві юстиції України 30 серпня 2013 року за № 1497/24029, 
викласти в такій редакції:

«Договір має бути складеним у письмовій формі та 
підписаним сторонами з урахуванням вимог законодав-
ства та міжнародних договорів України.».

12. Абзац другий пункту 3 розділу І Вимог до договору 
про обслуговування рахунку в цінних паперах, затвер-
джених рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1412, за-
реєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 вересня 
2013 року за № 1502/24034 (із змінами), викласти в такій 
редакції:

«Скріплення договору печатками (у разі їх використан-
ня) може бути визначено за письмовою домовленістю 
сторін.».

13. Абзац другий пункту 4 розділу І Вимог до догово-
ру про обслуговування випусків цінних паперів між емі-
тентом і Центральним депозитарієм, затверджених рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1413, за-
реєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 вересня 
2013 року за № 1500/24032 (із змінами), викласти в та-
кій редакції:

«Скріплення договору печатками (у разі їх використан-
ня) може бути визначено за письмовою домовленістю 
сторін.».

14. В абзацах третьому, четвертому пункту 2 глави ІІ 
розділу ІІІ Порядку виплати акціонерним товариством 
дивідендів, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 12 квітня 
2016 року № 391, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 27 квітня 2016 року за № 639/28769, слова «за 
наявності» замінити словами «у разі використання осо-
бою у своїй діяльності печатки (печаток)».

15. В абзацах восьмому, дев’ятому пункту 3 розділу ІІ 
Порядку направлення акціонерним товариством повідо-
млень акціонерам через депозитарну систему України, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року 
№ 148, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 березня 2017 року за № 408/30276, слова «за наяв-
ності» замінити словами «у разі використання особою у 
своїй діяльності печатки (печаток)».

16. Департаменту методології регулювання професій-
них учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забез-
печити подання цього рішення на державну реєстрацію 
до Міністерства юстиції України.

17. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

18. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фо-
менко) забезпечити оприлюднення цього нормативно-
правового акта на офіційному веб-сайті Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку.

19. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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ІНФОРМАцІйНІ ПОВІдОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКцПФР

НКцПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 12 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 23.10.2017 за №1003156359 щодо внесення 
05.06.2006р. запису про припинення юридичної особи, 
що не пов’язане з її банкрутством, та інформації, наданої 
департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою 
запискою від 26.10.2017р. №23/03/76. Зупинено обіг ак-
цій ЗАТ «Техекспоцентр «Акватерм», код за ЄДРПОУ: 
30238063 – розпорядження №464-КФ-З від 26 жовтня 
2017 року.

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

«30» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 12 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 23.10.2017 за №1003156032 щодо внесення 
29.05.2014 запису про припинення юридичної особи, що 
не пов’язане з її банкрутством, та інформації, наданої 
департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою 
запискою від 26.10.2017р. №23/03/76, зупинено обіг ак-
цій ЗАТ «Кредо», код за ЄДРПОУ: 21225387 – розпоря-
дження №459-КФ-З від 26 жовтня 2017 року.

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

«30» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 12 

розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 23.10.2017 за №1003156667 щодо внесення 
02.08.2005р. запису про припинення юридичної особи, 
що не пов’язане з її банкрутством, та інформації, наданої 
департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою 
запискою від 26.10.2017р. №23/03/76, зупинено обіг ак-
цій ЗАТ Українсько-Ізраїльська фірма «Анталія», код 
за ЄДРПОУ: 22715461 – розпорядження №470-КФ-З 
від 26 жовтня 2017 року.

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

«30» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 12 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 23.10.2017 за №1003156378 щодо внесення 
18.11.2005р. запису про припинення юридичної особи, 
що не пов'язане з її банкрутством, та інформації, наданої 
департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою 
запискою від 26.10.2017р. №23/03/76, зупинено обіг ак-
цій ЗАТ «Техпромсервіс», код за ЄДРПОУ: 23464021 – 
розпорядження №465-КФ-З від 26 жовтня 2017 року.

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

«30» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 12 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 23.10.2017 за №1003156194 щодо внесення 
16.11.2012 запису про припинення юридичної особи, що 
не пов'язане з її банкрутством, та інформації, наданої 
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департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою 
запискою від 26.10.2017р. №23/03/76, зупинено обіг ак-
цій ЗАТ «Сервіс Холдінг», код за ЄДРПОУ: 22704546 – 
розпорядження № 463-КФ-З від 26 жовтня 2017 року.

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

«30» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 12 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 23.10.2017 за №1003156865 щодо внесення 
28.12.2007р. запису про припинення юридичної особи, 
що не пов’язане з її банкрутством, та інформації, наданої 
департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою 
запискою від 26.10.2017р. №23/03/76, зупинено обіг ак-
цій ЗАТ «Промоснащение», код за ЄДРПОУ: 31597544 
– розпорядження № 474-КФ-З від 26 жовтня 2017 
року.

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

«30» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 12 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 23.10.2017 за №1003156634 щодо внесення 
08.12.2008р. запису про припинення юридичної особи, 
що не пов'язане з її банкрутством, та інформації, наданої 
департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою 
запискою від 26.10.2017р. №23/03/76, зупинено обіг ак-
цій ЗАТ Харківська юридична компанія «Юрекс», код 
за ЄДРПОУ: 24278562 – розпорядження № 469-КФ-З 
від 26 жовтня 2017 року.

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

«30» жовтня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 12 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 23.10.2017 за №1003156151 щодо внесення 
20.12.2007 запису про припинення юридичної особи, що 
не пов'язане з її банкрутством, та інформації, наданої 
департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою 
запискою від 26.10.2017р. №23/03/76, зупинено обіг ак-
цій ЗАТ «Недержавний пенсійний фонд «Автрамат-
допомога», код за ЄДРПОУ: 24126510 – розпоряджен-
ня №462-КФ-З від 26 жовтня 2017 року.

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

«30» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 12 роз-
ділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі ви-
тягу від 23.10.2017 за №1003156841 щодо внесення 
14.01.2011р. запису про припинення юридичної особи, 
що не пов'язане з її банкрутством, та інформації, наданої 
департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою 
запискою від 26.10.2017р. №23/03/76, зупинено обіг акцій 
Спільне Українсько-Російське підприємство «Олімп» 
акціонерне товариство, код за ЄДРПОУ: 23145327 – 
розпорядження №473-КФ-З від 26 жовтня 2017 року.

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

«30» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 12 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареє-
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строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 23.10.2017 за №1003156604 щодо внесення 
22.12.2006р. запису про припинення юридичної особи, 
що не пов'язане з її банкрутством, та інформації, наданої 
департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою 
запискою від 26.10.2017р. №23/03/76, зупинено обіг ак-
цій ЗАТ Фірма «Вега», код за ЄДРПОУ: 23463174 – роз-
порядження №468-КФ-З від 26 жовтня 2017 року.

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

«30» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843 (із змінами) та на підставі п. 12 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань у формі витягу від 23.10.2017 за №1003156113 
щодо внесення 31.01.2014 запису про припинення юридич-
ної особи, що не пов'язане з її банкрутством, та інформації, 
наданої департаментом НКЦПФР у Східному регіоні служ-
бовою запискою від 26.10.2017р. №23/03/76, зупинено обіг 
акцій ЗАТ «Научно-производственное предприятие 
«Украинская электротехническая компания», код за 
ЄДРПОУ: 31641802 – розпорядження № 461-КФ-З від 26 
жовтня 2017 року.

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

«30» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 (із змінами), та на підставі п. 12 розділу 
І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі 
змінами, та відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань у формі витягу від 23.10.2017 за 
№1003156801 щодо внесення 21.08.2014р. запису про 
припинення юридичної особи, що не пов'язане з її банкрут-
ством, та інформації, наданої департаментом НКЦПФР у 
Східному регіоні службовою запискою від 26.10.2017р. 
№23/03/76, зупинено обіг акцій Спільне підприємство 
закрите акціонерне товариство «Торговельний дім 

«Баку-Харків», код за ЄДРПОУ: 32439387 – розпоря-
дження № 472-КФ-З від 26 жовтня 2017 року.

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

«30» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 12 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 23.10.2017 за №1003156581 щодо внесення 
07.05.2007р. запису про припинення юридичної особи, 
що не пов'язане з її банкрутством, та інформації, наданої 
департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою 
запискою від 26.10.2017р. №23/03/76, зупинено обіг ак-
цій ЗАТ МТП «Харківцукор», код за ЄДРПОУ: 31152789  – 
розпорядження № 467-КФ-З від 26 жовтня 2017 року.

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

«30» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 12 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі 
змінами, та відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань у формі витягу від 23.10.2017 за 
№1003156067 щодо внесення 31.10.2014 запису про при-
пинення юридичної особи, що не пов'язане з її банкрут-
ством, та інформації, наданої департаментом НКЦПФР у 
Східному регіоні службовою запискою від 26.10.2017р. 
№23/03/76, зупинено обіг акцій ЗАТ «Науково-технічний 
центр «Мінімакс», код за ЄДРПОУ: 30990477 – розпоря-
дження №460-КФ-З від 26 жовтня 2017 року.

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

«30» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
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ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 12 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 23.10.2017 за №1003156700 щодо внесення 
20.08.2014р. запису про припинення юридичної особи, 
що не пов'язане з її банкрутством, та інформації, наданої 
департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою 
запискою від 26.10.2017р. №23/03/76, зупинено обіг ак-
цій ЗАТ Міжнародне акціонерне товариство закрито-
го типу «денка Агро», код за ЄДРПОУ: 20022765 – роз-
порядження №471-КФ-З від 26 жовтня 2017 року.

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

«30» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 12 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 23.10.2017 за №1003156455 щодо внесення 
10.09.2014р. запису про припинення юридичної особи, 
що не пов'язане з її банкрутством, та інформації, наданої 

департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою 
запискою від 26.10.2017р. №23/03/76, зупинено обіг ак-
цій ЗАТ «Укрдизель», код за ЄДРПОУ: 23002987 – роз-
порядження №466-КФ-З від 26 жовтня 2017 року.

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

«30» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (із змінами), відповідно до докумен-
тів, наданих ПрАТ «Федорівське», код за ЄДРПОУ: 
00414368 місцезнаходження: 23522, Вінницька обл., с.
Федорівка, вул. Соборна, буд. 9, на скасування реєстра-
ції випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного 
товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Федорівське». Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку акцій ПрАТ «Федорівське» від 09 вересня 2010 року 
№85/02/1/10, видане 09 вересня 2010 року Вінницьким 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження №355-КФ-С-А від 26 жовтня 2017 року.

27.10.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Ко-

ростенський завод МДФ»
2. Код за ЄДРПОУ 37079170
3. Місцезнаходження 01034 м. Київ Шевченківський район 

вул. Ярославів Вал, буд. 38
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04142) 6-01-00 (04142) 6-01-10

5. Електронна поштова адреса jurіst@kmm.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.kmm.ua

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

ІІ. Текст повідомлення
В зв'язку із закінченням 28 жовтня 2017 року терміну обрання генераль-

ного директора Товариства та необхідністю обрання генерального директо-
ра на новий термін Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства 
«Коростенський завод МДФ» 26 жовтня 2017 року прийнято рішення про 
припинення з 26 жовтня 2017 року повноважень Генерального директора 

Товариства Шевело Володимира Миколайовича (паспорт: серія СР номер 
270762 виданий Костопільським РВ УМВС України в Рівненській області 
13.11.1997). Протокол засідання Наглядової ради №26/10/2017 від 
26.10.2017 р. Шевело В.М. часткою в статутному капіталі Емітента не воло-
діє. На посаді Генерального директора перебував з 29.10.2015 р. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

В зв'язку із необхідністю обрання генерального директора Приватного 
акціонерного товариства «Коростенський завод МДФ» на новий термін На-
глядовою радою Товариства 26 жовтня 2017 року (Протокол засідання 
Наглядової ради № 26/10/2017 від 26.10.2017 р.) прийнято рішення обрати 
на посаду Генерального директора Товариства Шевело Володимира Мико-
лайовича (паспорт: серія СР номер 270762 виданий Костопільським РВ 
УМВС в Рівненській області України 13.11.1997) строком на 2 роки до 27 жов-
тня 2019 року. Шевело В.М. часткою в статутному капіталі Емітента не во-
лодіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Iнші 
посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, - ПрАТ «Коростенський 
завод МДФ» головний механік, ПрАТ «Коростенський завод МДФ» тимчасо-
во виконуючий обов’язки генерального директора, ПрАТ «Коростенський 
завод МДФ» генеральний директор. 

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

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

2. Генеральний директор ____________ Шевело В. М. 26.10.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСьКИй ЗАВОд МдФ»
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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: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БІЛОВОдСьКИй КОМБІНАТ ХЛІБОПРОдУКТІВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955851
3. Місцезнаходження: 42065, Сумська обл., Роменський р-н., 

село Бiловод, вул. Бiловодська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05448) 9-38-08 

(05448) 9-38-08
5. Електронна поштова адреса: va.bilyk@kernel.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://bilovodkhp.pat.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Біловод-
ський комбінат хлібопродуктів» (надалі - емітент), частини 6 статті 53 За-
кону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення акціонера 
емітента - ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSTMED MANAGEMENT 
LIMITED) (надалі – акціонер), юридична особа, зареєстрована відповідно 
до законодавства Республіки Кіпр: місцезнаходження: вул. Тассу Попадо-
пулу, 6 офіс 22, Агіос Дометіос, 2373, Нікосія, Кіпр, свідоцтво про реєстрацію 
№158174, видане реєстратором компаній Республіки Кіпр 03.03.2005 року, 
яка володіє 11 091 783 простими іменними акціями емітента, що дорівнює  - 
91,117339% статутного капіталу емітента (повідомлення про заміну члена 
наглядової ради - представника акціонера від 18.10.2017 року вих.№б/н, яке 
отримано емітентом 27.10.2017 року вх.№49), відбулися зміни в складі по-
садових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження голови наглядової ради емітента - Костенка 
Олександра Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), 
який був представником акціонера емітента, в зв’язку з заміною представ-
ника акціонера в наглядовій раді емітента. Посадова особа акціями емітен-
та не володіє. На зазначеній посаді перебував з 22.03.2017 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Повноваження посадової особи припинено з моменту отримання емітентом 
від акціонера письмового повідомлення про заміну його представника в 
наглядовій раді емітента;

- набуто повноважень члена наглядової ради емітента - Спіциним 
Станіславом Руслановичем (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано), що є представником акціонера, в зв’язку з заміною представни-
ка акціонера в наглядовій раді емітента. Термін повноважень посадової 
особи: по 18.10.2018 року. Посадова особа акціями емітента не володіє. 
Протягом останніх п’яти років посадова особа займала посади: економіст 
ПрАТ «Полтавський Кернел Груп», начальник планово-економічного від-
ділу ТОВ «Чортківський цукровий завод», економіст «Бандурський олій-
ноекстракційний завод», економіст фермерського господарства в Данії, 
економіст ТОВ «Кернел-Трейд». Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представником 
акціонера емітента - ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSTMED 
MANAGEMENT LIMITED), юридичною особою, зареєстрованою відповід-
но до законодавства Республіки Кіпр: місцезнаходження: вул. Тассу По-
падопулу, 6 офіс 22, Агіос Дометіос, 2373, Нікосія, Кіпр, свідоцтво про 
реєстрацію №158174, видане реєстратором компаній Республіки Кіпр 
03.03.2005 року, яка володіє 11 091 783 простими іменними акціями емі-
тента, що дорівнює – 91,117339% статутного капіталу емітента. Посадова 
особа набула повноважень з моменту отримання емітентом від акціонера 
письмового повідомлення про заміну його представника в наглядовій раді 
емітента.

Відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Біловод-
ський комбінат хлібопродуктів» (надалі - емітент), частини 6 статті 53 За-
кону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення акціонера 
емітента - ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSTMED MANAGEMENT 

LIMITED) (надалі – акціонер), юридична особа, зареєстрована відповідно 
до законодавства Республіки Кіпр: місцезнаходження: вул. Тассу Попадо-
пулу, 6 офіс 22, Агіос Дометіос, 2373, Нікосія, Кіпр, свідоцтво про реєстрацію 
№158174, видане реєстратором компаній Республіки Кіпр 03.03.2005 року, 
яка володіє 11 091 783 простими іменними акціями емітента, що дорівнює  - 
91,117339% статутного капіталу емітента (повідомлення про заміну члена 
наглядової ради-представника акціонера від 18.10.2017 року вих.№б/н, яке 
отримано емітентом 27.10.2017 року вх.№50), відбулися зміни в складі по-
садових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження члена наглядової ради емітента - Скакун 
Людмили Іванівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано), яка 
була представником акціонера емітента, в зв’язку з заміною представника 
акціонера в наглядовій раді емітента. Посадова особа акціями емітента не 
володіє. На зазначеній посаді перебувала з 22.03.2017 року. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повно-
важення посадової особи припинено з моменту отримання емітентом від 
акціонера письмового повідомлення про заміну його представника в на-
глядовій раді емітента;

- набуто повноважень члена наглядової ради емітента – Демчуком Єв-
генієм Юрійовичем (згоди на розкриття паспортних даних не надано), що є 
представником акціонера, в зв’язку з заміною представника акціонера в 
наглядовій раді емітента. Термін повноважень посадової особи: по 18.10.2018 
року. Посадова особа акціями емітента не володіє. Протягом останніх п’яти 
років посадова особа займала посади: заступник головного інженера 
ПрАТ «Полтавське ХПП», головний інженер ПрАТ «Полтавське ХПП», 
інженер-механік ТОВ «Кернел-Трейд». Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представ-
ником акціонера емітента - ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSTMED 
MANAGEMENT LIMITED), юридичною особою, зареєстрованою відповідно 
до законодавства Республіки Кіпр: місцезнаходження: вул. Тассу Попадо-
пулу, 6 офіс 22, Агіос Дометіос, 2373, Нікосія, Кіпр, свідоцтво про реєстрацію 
№158174, видане реєстратором компаній Республіки Кіпр 03.03.2005 року, 
яка володіє 11 091 783 простими іменними акціями емітента, що дорівнює  - 
91,117339% статутного капіталу емітента. Посадова особа набула повно-
важень з моменту отримання емітентом від акціонера письмового повідо-
млення про заміну його представника в наглядовій раді емітента.

На підставі рішення наглядової ради Приватного акціонерного товариства 
«Біловодський комбінат хлібопродуктів» (надалі – емітент) від 27.10.2017 
року (протокол б/н від 27.10.2017 року), відбулися зміни в складі посадових 
осіб емітента, а саме:

- обрано з 27.10.2017 року головою наглядової ради емітента - Анкуцу 
Василя Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 
зв’язку з необхідністю обрання голови наглядової ради емітента. Термін 
повноважень посадової особи: по 19.06.2018 року. Посадова особа акціями 
емітента не володіє. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала 
посади: юрисконсульт ТОВ «Кернел-Трейд», член наглядової ради емітента. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Посадова особа є представником акціонера емітента - ФЕСТМЕД 
МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED), юридичною 
особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Республіки Кіпр: 
місцезнаходження: вул. Тассу Попадопулу, 6 офіс 22, Агіос Дометіос, 2373, 
Нікосія, Кіпр, свідоцтво про реєстрацію №158174, видане реєстратором 
компаній Республіки Кіпр 03.03.2005 року, яка володіє 11 091 783 простими 
іменними акціями емітента, що дорівнює - 91,117339% статутного капіталу 
емітента.

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

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

2. Голова правління ____________   В.І. Полтавець
        (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

   М.П.  27.10.2017 року  
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОВОдСьКИй КОМБІНАТ ХЛІБОПРОдУКТІВ»

ПОВІдОМЛЕННЯ ПРО ПРИйНЯТЕ (УХВАЛЕНЕ) РІШЕННЯ  
ПРО ПРИПИНЕННЯ ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЗдОРОВ-
чИй цЕНТР «ЯРИНА» (ідентифікаційний код 31432333, адреса 
місцезнаходження 08711, Київська область, Обухівський район, смт. Козин, 
вул. Солов’яненка, будинок 308-А) повідомляє, що 13.10.2017 року єдиним 
акціонером Товариства було прийнято рішення про припинення приватного 
акціонерного товариства «Оздоровчий центр «Ярина» шляхом перетворен-

ня в Товариство з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий центр «Ярина». 
Про ухвалене рішення про припинення шляхом перетворення до Єдиного 
державного реєстру внесено відповідний запис. Заявлення кредиторами 
вимог до приватного акціонерного товариства «Оздоровчий центр «Ярина» 
здійснюється шляхом направлення вказаних вимог Комісії з припинення 
товариства за адресою: 08711, Київська область, Обухівський район, смт. Ко-
зин, вул. Солов’яненка, будинок 308-А.

Комісія з припинення приватного акціонерного товариства 
«Оздоровчий центр «Ярина».

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

емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СПЕцІА-
ЛІЗОВАНЕ АВТОТРАН-
СПОРТНЕ ПІдПРИЄМ-
СТВО 0904»

2. Код за ЄДРПОУ 00435560
3. Місцезнаходження 03151, м.Київ,  

проспект Повiтрофлотський, 72
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 249-02-51 (044) 242-50-81
5. Електронна поштова адреса satp0904@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

00435560.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства

2. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбули-

ся 05.10.2017 р. (Протокол від 05.10.2017 р.) прийнято рішення про зміну 
типу акціонерного товариства. Дата державної реєстрації відповідних змін 
до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 26.10.2017 р. Повне 
найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
0904». Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТ-
НЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904».

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

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

3.2. Найменування посади: Тимчасово виконуючий обов’язки Гене-
рального директора Пiсной Якiв Григорович.

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 

"КРЕДОБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 09807862
3. Місцезнаходження 79026, м. Львiв, вул. Сахарова 78
4. Міжміський код, телефон та факс 0322972308 
5. Електронна поштова адреса lesya.tykhan@kredobank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://www.kredobank.com.ua/
about/

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

II. Текст повідомлення
Згiдно Статуту ПАТ«КРЕДОБАНК», 25.10.2017 р. Спостережна Рада 

ПАТ «КРЕДОБАНК» на засiданнi призначила Ногу Олега Зеновiйовича За-
ступником Голови Правлiння ПАТ «КРЕДОБАНК» строком на 3 роки. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозвiл на роз-
криття персональних даних вiдсутнiй. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Попереднi мiсця працi: ПАТ КРЕДОБАНК, виконавчий директор, 
директор департаменту, заступник директора департаменту.

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 Ващук М.В.
В. о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.10.2017
(дата)

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕдОБАНК»

Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОМЕРцІйНИй БАНК «ГЛОБУС»

2. Код за ЄДРПОУ 35591059
3. Місцезнаходження Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 585-70-91
5. Електронна поштова адреса info@globusbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.globusbank.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
ПАТ «КБ «ГЛОБУС» повідомляє, що на підставі рішення Наглядової 

ради ПАТ «КБ «ГЛОБУС», затвердженого протоколом № 40 від 25 жовтня 
2017 року:

■ припинено 25 жовтня 2017 р. повноваження Головного бухгалтера та 
члена Правління ПАТ «КБ «ГЛОБУС» Корж Людмили Миколаївни;

■ призначено виконуючим обов’язки Головного бухгалтера ПАТ «КБ 
«ГЛОБУС» Клевайчука Сергія Володимировича – операційного директора 
та члена Правління тимчасово з 25 жовтня 2017 року на період до закрит-
тя вакансії Головного бухгалтера.

Посадові особи (згоди на розкриття паспортних даних не отримано) 
прямої та опосередкованої участі в статутному капіталі ПАТ «КБ «ГЛОБУС» 
не мають; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
мають.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
Голова Правління
ПАТ «КБ «ГЛОБУС»

_____________ С. Г. Мамедов
М. П. 26.10.2017 року

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КОМЕРцІйНИй ІНдУСТРІАЛьНИй 
БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.ukrpack.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://cib.com.ua/ru/about/finance/
regulyarnaya-informatsiya

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
25 жовтня 2017 року Наглядовою радою Публічного акціонерного това-

риства «Комерційний Індустріальний Банк» (Протокол № 25/10-1 від 
25.10.2017 р.) прийнято рішення щодо зміни складу посадових осіб, а 
саме:

Припинити повноваження Члена Правління АТ «КІБ» Гонтажевського 
Андрія Володимировича (згоди на розкриття своїх паспортних даних по-
садова особа не надала) та вивести його зі складу Правління АТ «КІБ» 
30.10.2017 року на підставі його заяви.

Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді 
Члена Правління Банку з 03.05.2017 р. 

На посаду замість Члена Правління АТ «КІБ» Гонтажевського А.В., 
повноваження якого припинено, нікого не призначено.

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

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

2. Голова Правління  Кізяк Р.М. 26.10.2017
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ПРИВАТНЕ  
АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ІНдАСТРІАЛ МЕдІА НЕТВОРК»
ВІдОМОСТІ  

про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 10 відсотків статутного капіталу

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Вид 
цінних 

паперів, 
що 

розмі-
щують-

ся

Кількість 
цінних паперів, 

що 
розміщуються  

(шт.)

Сума цінних 
паперів, що 

розміщуються  
(тис. грн)

Частка від 
статутного 
капіталу  

(у відсотках)

1 2 3 4 5 6
27.10.2017 р. Акції 769 811 76 981,1 641,51%.

Зміст інформації:
Рішенням № 10/2017 єдиного акціонера, що одноосібно здійснює повно-

важення  позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Акціонер) 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНДАСТРІАЛ МЕДІА НЕТ-
ВОРК" (далі – Товариство) від 27 жовтня 2017 р. (далі – Рішенням 
№ 10/2017) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Това-
риства (далі – Статутний капітал) на загальну суму 76 981 100 (сімдесят 
шість мільйонів дев'ятсот вісімдесят одна тисяча сто) гривень, шляхом 
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за 
рахунок додаткового внеску Акціонера. Дата прийняття рішення про роз-
міщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків Статутного 
капіталу: 27 жовтня 2017 р. Розміщуються акції прості, іменні, бездокумен-
тарної форми існування загальною кількістю 769 811 (сімсот шістдесят 
дев'ять тисяч вісімсот одинадцять) штук на суму 76 981 100 (сімдесят 
шість мільйонів дев'ятсот вісімдесят одна тисяча сто) гривень. Спосіб 
розміщення – приватний, серед акціонерів Товариства (для єдиного Акціо-
нера).

Статутний капітал збільшується на 76 981 100 (сімдесят шість мільйо-
нів дев'ятсот вісімдесят одна тисяча сто)  гривень, тобто з 12 000 000 
(дванадцяти мільйонів) гривень до 88 981 100 (вісімдесят вісім мільйонів 
дев'ятсот вісімдесят одна тисяча сто) гривень, номінальна вартість акції 
100 (сто) гривень. Ціна розміщення акцій становить 100 (сто) гривень за 
одну акцію, що не є нижчою за номінальну вартість. Ринкова вартість роз-
міщуваних акцій визначена суб'єктом оціночної діяльності станом на 
25 жовтня 2017 року та затверджена Рішенням № 10/2017.

Розміщення акцій не призведе до зміни власника значного пакета акцій, 
збільшення частки у Статутному капіталі акціонерів, які вже володіють 
пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій.

Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку 
вони розміщуються до розміру Статутного капіталу на дату прийняття 
рішення про розміщення складає 641,51%. Співвідношення загальної 
номінальної вартості цінних паперів, які знаходяться в обігу, до розміру 
Статутного капіталу на дату прийняття рішення про розміщення складає 
100%.

Акції, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, надають 
їх власникам всі права власників простих іменних акцій Товариства, перед-
бачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Оплата акцій здійснюється грошовими коштами, в гривнях або в іно-
земній валюті – доларах США. 

За згодою між Товариством та Акціонером, оплата акцій, що розміщу-
ються, може здійснюватися також шляхом зарахування зустрічних одно-
рідних вимог за грошовими зобов'язаннями між Товариством та Акціонером 
(далі – Зарахування). У разі оплати акцій грошовими внесками, здійсне-
ними шляхом Зарахування за грошовими зобов'язаннями, такі зобов'язання 
Товариства припиняються.

Метою розміщення акцій є збільшення розміру Статутного капіталу. 
Фінансові ресурси, залучені в результаті збільшення Статутного капіталу 
шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків, будуть направлені на здійснення 
Товариством своєї господарської діяльності.

Рішення про розміщення (Рішенням № 10/2017) прийнято єдиним Ак-
ціонером – компанією "Персвілль Холдінгз Лімітед",  юридичною особою, 
яка заснована та діє відповідно до законів Республіки Кіпр, з місцезнахо-
дженням за адресою: Кіпр, м. Лімасол, поштовий індекс 3036, Лулупіс Корт, 
2-й поверх, квартира/офіс 201, Крістодулу Чатзіпавлу, 205 реєстраційний 
номер НЕ 254228, що володіє 120 000 (ста двадцятьма тисячами) простих 
іменних акцій Товариства номінальною вартістю 100 (сто) гривень кожна 
та загальною номінальною вартістю 12 000 000 (дванадцять мільйонів) 
гривень, що складає 100% (сто відсотків) Статутного капіталу.

Конвертація цінних паперів не передбачена.
Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії Товариства 

відсутня.

ПОВІдОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕдЕННЯ ЗАГАЛьНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «дУБНО-

МОЛОКО» (Товариство) (місцезнаходження - 35600, Україна, Рівненська 
область, м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А) повідомляє про проведення 
30 листопада 2017 року о 11 год. 00 хв. чергових загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться за адресою: (35600, Україна, Рівненська область, 
м. дубно, вул. Грушевського, 117-А у адміністративній будівлі, актовий 
зал, 3 поверх).

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних 
зборах акціонерів ПАТ «ДУБНОМОЛОКО», проводиться у день проведення та 
за адресою проведення загальних зборів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 55 хв. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах акціонерів – 24 листопада 2017р.

ПОРЯдОК дЕННИй
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із 
депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для 
участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
4. Звіт Виконавчого органу за 2016 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства 

за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, 
Звіту Виконавчого органу.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р. Порядок розподілу 
прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016р.

6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Прийняття рішення про 
зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ДУБНОМОЛОКО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБ-
НОМОЛОКО».

7. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту То-
вариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
Ради. Визначення кількісного складу Наглядової Ради.

9. Обрання членів Наглядової Ради. Обрання Голови Наглядової Ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 

з членами Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради 
Товариства.

11. Прийняття рішення щодо схвалення додаткових договорів до Договору 
поруки №747/31/6-15 від 22.10.2013р., укладеного з АТ «Ощадбанк», направ-
лених на прийняття рішення про внесення змін до Договору поруки 
№747/31/6-15 від 22.10.2013р. в зв’язку із необхідністю зменшення відсоткової 
ставки Кредитної лінії, відтермінування погашення кредиту на термін до 2022 
року, а також уточненням порядку договірного списання заборгованості. 

12. Про затвердження правочинів, укладених між Товариством та АТ «Укр-
ексімбанк».

13. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством, протягом одного року з дати прийняття цього 
рішення.

Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають можливість 
ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного за місцезнаходженням Товариства (35600, Україна, Рівненська 
область, м. Дубно, вул.. Грушевського, 117-А) у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 
00 хв. у адміністративній будівлі, юридичний відділ). Відповідальна особа за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор з юридичних питань 
Севрук Людмила Валентинівна, тел. (03656) 3-00-20. Для участі у зборах необхід-
но мати: акціонерам – документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – 
документ, який посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «дУБНОМОЛОКО» (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний
2016 рік

Попередній
2015 рік

Усього активів 609112 568091
Основні засоби 142632 153567
Довгострокові фінансові інвестиції 62 62
Запаси 153632 136910
Сумарна дебіторська заборгованість 105105 141082
Грошові кошти та їх еквіваленти 5652 6619
Нерозподілений прибуток (151986) (131507)
Власний капітал 32086 16293
Статутний капітал 14090 14090
Довгострокові зобов’язання 335197 345158
Поточні зобов’язання 241829 206640
Чистий прибуток (збиток) (20556) (3725)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2683750 2683750
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 695 684



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №205, 30 жовтня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

14

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 Вiдкрите акцiонерне товариство 
по газопостачанню та газифiкацiї 
«Кiровоградгаз»

2. Код за ЄДРПОУ 03365222
3. Місцезнаходження 25006, м.Кiровоград, вул. Воло-

дарського, буд.67
4. Міжміський код, телефон та факс (0522) 22-75-07; (0522) 22-95-13
5. Електронна поштова адреса getman@kirgas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації

www.kirgas.com

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

II. Текст повідомлення
Припиненi повноваження з 26.10.2017 року посадової особи - Голо-

ви Наглядової ради ВАТ «Кiровоградгаз» Дiденко Олега Валентиновича 
без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента. 
Пiдстава для припинення повноважень - заява про припинення повно-
важень за власним бажанням з 26.10.2017 року. Посадова особа не 
являється акцiонером Товариства, не володiє простими iменними 
акцiями у статутному капiталi емiтента, була представником акцiонера 
Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» та перебувала 
на посадi Голови Наглядової ради з 29.06.2017 року. Непогашених су-
димостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспорт-
них даних. На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено (не 
обрано).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Соколенко Т.М.
В.о. Голови Правлiння ВАТ 
"Кiровоградгаз"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.10.2017
(дата)

ВIдКРИТЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИФIКАцIї 
«КIРОВОГРАдГАЗ»

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРIОКОМ»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Прiоком»

2. Код за ЄДРПОУ 30635929
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17 

лiт. «Д»
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0444289898 0444289800

5. Електронна поштова адреса LVengrova@priocom.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://priocom.com/ua/about/corporate-
governance/investor/info2

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою Товариства (протокол №17/10/24 вiд 24.10.2017 р.) 

прийнято рiшення надати попередню згоду на вчинення Товариством зна-
чного правочину, а саме: на укладення Генеральним директором вiд iменi 
Товариства договору на закупiвлю «Пакети програмного забезпечення для 
управлiння системами, запам’ятовувальними пристроями та контентом 
(Модернiзацiя комп’ютерної програми «Програмно-технiчний комплекс 
Нацiональної системи опрацювання звернень до органiв виконавчої влади» 
(код 48780000-9 за ДК 021:2015) згiдно проекту договору, зазначеному у 
Додатку №3 до тендерної документацiї з Державною установою «Урядовий 
контактний центр» у разi перемоги у зазначенiй вище закупiвлi на суму, що 
не перевищуватиме 10 699 000,00 гривень з ПДВ. Ринкова вартiсть пред-
мету правочину згiдно тендерної документацiї становить 10 699 000,00. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
за 2016 рiк становить 74 420 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 14,38%. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi 
законодавством вiдповiдно до статуту ПрАТ «Прiоком», вiдсутнi.

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 Мiколюк Оксана Василiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.10.2017
(дата)»

ПРИВАТНЕ  
АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АЛьФАСИСТЕМБУд»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента  

ПрАТ «АЛьФАСИСТЕМБУд»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«АЛЬФАСИСТЕМБУД»
2. Код за ЄДРПОУ 05520218
3. Місцезнаходження 40030, м. Суми, Воєводiна, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (0542)60-43-53, 050-3076979,  

64-10-31
5. Електронна поштова адреса informdk@emitent.net.ua, informbaza309@

gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 05520218.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента

II. Текст повідомлення
26.10.2017 рок призначенно на посаду виконавчого директора Трет'як 

Свiтлану Олександрiвну.
Рiшенням наглядової ради ПраТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД» вiд 

26.10.2017 року подовжено строк дiї контракту посадової особи виконав-
чого директора Трет'як Свiтлани Олександрiвни по 30 квiтня 2018 року 
(протокол № 20 вiд 26 жовтня 2017 року). Контракт був укладений 
26.10.2012 року. Всi iншi умови контракту залишенi без змiн. Посадова 
особа перебуває на зазначенiй посадi з 29.10.2012 року.

Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не 
надала згоди на її розкриття. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

Розмір пакета акцій, який належить даній особі-0 відсотків. Часткою у 
статутному капiталi емiтента не володiє.

Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: 2007 – 2012 р.р. АТ «КБ» 
Володимирський» заступника голови правлiння – директора фiнансово-
економiчного департаменту, заступник лiквiдатора. З 29.10.2012 року ви-
конавчий директор ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД».

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  Трет'як Свiтлана Олександрiвна
Виконавчий директор  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
   М.П.  26.10.2017

(дата)
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ПРИВАТНЕ  
АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»
ПОВІдОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«ІНТЕР-ПОЛІС».

2. Код за ЄДРПОУ: 19350062
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 287-43-05
5. Електронна поштова адреса: info@inter-policy.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.inter-policy.com
7. Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
25.10.2017 р. наказом Голови Правлiння (Генерального директора) 

№ 211-к звiльнено з посади Головного бухгалтера за власним бажанням 
Бiлогорську Марiю Юрiївну. На посадi головного бухгалтера перебувала з 
28.07.2014 р. по 25.10.2017 р. Посадова особа згоду на розкриття паспорт-
них даних не надала. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Наказом Голови Правлiння (Генерального директора) № 212-к вiд 
25.10.2017 р. Виговську Лесю Миколаївну призначено Головним бухгалте-
ром з 26.10.2017 р. безстроково. Посадова особа згоду на розкриття пас-
портних даних не надала. Часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа займала наступнi посади: 
08.2012-07.2013 р. Головний бухгалтер ТДВ «СТ «Авеста Страхуван-
ня»,11.2013-25.10.2017 р. Головний бухгалтер ТДВ «СК «АГРОПОЛIС».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
Голова Правління
(Генеральний директор)

Бурлаєнко С.В.

26.10.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«дОНЕцьККОКС»

РІчНА ІНФОРМАцІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬККОКС», 00191112, Україна Донецька обл. 87534 
мiсто Марiуполь пр. Нахiмова, 116-а, 0623873070

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.10.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.donetskcoke.com.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄНАКIЄВСьКИй МЕТАЛУРГIйНИй ЗАВОд»

РІчНА ІНФОРМАцІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД», 00191193, 
Україна Донецька обл. н/д р-н 87504 мiсто Марiуполь проспект Iллiча, бу-
динок 54, корпус 4, 0625292301

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.10.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: https://emz.metinvestholding.com

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМСОМОЛьСьКЕ РУдОУПРАВЛIННЯ»

РІчНА ІНФОРМАцІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ», 00191827, УКРАЇ-
НА Донецька обл. д/н р-н 87534 м. Марiуполь проспект Нахiмова, буд. 116А, 
06253-5-25-28

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.10.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: kru.metinvestholding.com/ru

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
 (Відомості про зміну типу акціонерного товариства) 
ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ТРЕСТ КИїВПIдЗЕМШЛЯХБУд-2».
Код за ЄдРПОУ 04012721.

1. Місцезнаходження 02105, м.Київ,  
Тампере, 13-Б

2. Міжміський код, телефон та факс 0445733700, 0445582672
3. Електронна поштова адреса trestkpshb2@gmail.com
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://emitent.tetra-studio.
com.ua/tpshb-2

Текст повідомлення
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 20 жовтня 

2017 р.(протокол №25) прийнято рiшення про змiну типу Товариства з 
Публiчного акцiонерного товариства «Трест Київпiдземшляхбуд-2» на ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Трест Київпiдземшляхбуд-2». Дата 
внесення змiн до ЄДР юридичних осiб 24.10.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СПIЛьНЕ УКРАїНСьКО-СЛОВАцьКЕ 
ПIдПРИЄМСТВО «ТЕРIХЕМ-ЛУцьК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери,  
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СПIЛьНЕ УКРАїНСьКО-СЛОВАцьКЕ ПIдПРИЄМСТВО «ТЕРIХЕМ-
ЛУцьК»

2. Код за ЄДРПОУ: 25093118
3. Місцезнаходження: 43020, мiсто Луцьк, вулиця Рiвненська, буди-

нок 76А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0332 78 81 70 0332 78 81 78
5. Електронна поштова адреса: lyudmyla.gorbach@ua.tervakoskifilm.

com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: TERICHEM-LUTSK.COM
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного право-
чину 27.10.2017 р. Орган, що прийняв рiшення, – єдиний акцiонер Товари-
ства, що володiє 100% акцiй. Предмет правочину – надання Товариством 
безпроцентної позики. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 
правочину – 150 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi – 282 461 тис .грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 
53,1 %. Оскiльки Товариство має єдиного акцiонера, що володiє 100 % акцiй, 
у т.ч. 100 % голосуючих акцiй, рiшення прийняте єдиним акцiонером 
одноосiбно.

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

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

2. директор виконавчий Крайняк Рудольф. 27.10.2017р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №205, 30 жовтня 2017 р. 
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
ЛІКУВАЛьНО-ОЗдОРОВчИХ ЗАКЛАдІВ 

«МИРГОРОдКУРОРТ» 
(код ЄДРПОУ 02649437, місцезнаходження: 37600, Україна, Полтавська 

область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112) повідомляє про скликання 
позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 01 грудня 
2017 року об 11 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства, за 
адресою: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород,  
вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Перелік питань, що виносяться на голосування, 
згідно з проектом порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Миргородкурорт».

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

3. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціо-
нерів ПрАТ «Миргородкурорт». Порядок проведення позачергових Загаль-
них зборів акціонерів.

4. Звіт Ради директорів ПрАТ «Миргородкурорт» за 9 (дев`ять) місяців 
2017 року.

5. Про надання згоди на укладання договорів та вчинення Товариством 
значних правочинів. 

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у по-
зачергових Загальних зборах акціонерів Товариства є 24 година 27 листо-
пада 2017 року.

Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних 
зборах акціонерів 01 грудня 2017 року о 10 годині 30 хвилин, закінчен-
ня о 10 годині 55 хвилин за адресою: Україна, Полтавська область, 

м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу 
культури. 

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує 
особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно 
до норм чинного законодавства України.

Акціонери можуть надавати пропозиції щодо проекту порядку денного 
позачергових Загальних зборів акціонерів Раді директорів Товариства до 
10 листопада 2017 року у письмовому вигляді на адресу: 37600, Україна, 
Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112. 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, проектами рішень, 
пов`язаними з проектом порядку денного позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, Полтав-
ська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, адміністративний корпус, 
каб. 18): з 08.00 до 16.00 у робочі дні та в день проведення позачергових 
Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціо-
нерів – Гавловський Олександр Данилович, Генеральний директор 
ПРАТ «Миргородкурорт».

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

Довідки за телефоном (05355) 5-32-16.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка 

міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законом.

Генеральний директор 
ПрАТ «Миргородкурорт»  О.д. Гавловський 
Головний бухгалтер 
ПрАТ «Миргородкурорт»  М.І. Величко 

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СПЕцМЕБЛI»; 2. Код за ЄДРПОУ 00273910; 
3. Місцезнаходження:04080, м.Київ, вул. Новокостянтинiвська, буд. 1; 4. Між-
міський код, телефон та факс (044)4170402 (044)4170402; 5. Електронна 
поштова адреса 00273910@privateinvest.com.ua; 6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації http://smebel.informs.net.ua/; 7. Вид особливої інформації Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
25.10.2017р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦМЕБЛI» на пiдставi рiшення Нагля-
дової ради Товариства, а саме:

- достроково з 26.10.2017р. припинено повноваження генерального ди-
ректора Левицького Вiктора Йосиповича (паспорт СН №274687 виданий 

Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi 12.11.1996 р.) на пiдставi рiшення 
Наглядової ради Товариства (протокол вiд 25.10.2017 р.). Особа перебува-
ла на посадi з 31.03.2017р. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа – 
0,4770% вiд статутного капiталу Товариства. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

- обрано Генеральним директором Товариства з 27.10.2017р. Золотого 
Євгена Леонiдовича (паспорт серiя СМ №783754, виданий Святошинським 
РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi, 24.05.2007р.). Рiшення прийняте у зв’язку 
з звiльненням особи, що займала цю посаду. Особу обрано строком на 
3 роки. До обрання особа займала посаду генерального директора (ТОВ «ЛО-
ДЖИКЕКСПРЕС», ТОВ «ОЛІМПІЯРЕНТСЕРВІС», ТОВ «КАМК Украіна», 
ТОВ «Зелена галявина»). Особа акцiями Товариства не володiє. Особа не-
погашеної 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 Генеральний директор Ле-
вицький Вiктор йосипович (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 
26.10.2017р. 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ 05495458
3. Місцезнаходження 88000 м. Ужгород Олександра Блистіва,20
4. Міжміський код, телефон та факс ( 0312)-660845 ( 0312)-660845
5. Електронна поштова адреса avtos@za.uz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://zakarpattya-avto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» 25 жовтня 2017 
року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової 
Ради №25/10/2017-1 вiд 25 жовтня 2017 року, на підставі поданої заяви, 
25 жовтня 2017 року.

Посадова особа Андрик Жанна Степанiвна (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), яка займала посаду члена Дирекцiї – головно-
го бухгалтера, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 

акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 мiсяцiв 29 днiв.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» 25 жовтня 2017 
року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядо-
вої Ради №25/10/2017-1 вiд 25 жовтня 2017 року, на підставі поданої заяви, 
з 26 жовтня 2017 року.

Посадова особа Шанта Тетяна Іванівна (особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних), призначена на посаду члена Дирекцiї – головно-
го бухгалтера.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 0 акцій.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: без зазначення строку повноважень.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: бухгалтер 

філіалу, головний бухгалтер.
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 Сиволожський Д.В.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. (дата) 
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЛІц-ІНФОРМ»,  
КОд ЄдРПОУ 20050164

(місцезнаходження: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 25)
(далі-Товариство) повідомляє про проведення  

позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
14 листопада 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 25,  

шостий поверх, кімната переговорів. Початок зборів об 11-00. 
Реєстрація з 10-40 до 10-55 за місцем проведення зборів. Дата 

складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах – 8 листопада 2017 року.

Перелік питань,  
що виносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів.
4. Звільнення з посади Президента Товариства.
5. Обрання Президента Товариства.
6. Внесення змін до статуту ПрАТ «Бліц-Інформ» та затвердження його 

у новій редакції.
7. Обрання Віце – президентів Товариства.
8. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись з 
письмовим запитом або особисто до особи, відповідальної за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, кожний робочий день з 09-00 по 
13-00 години за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 25, шостий поверх, кімната 
переговорів, а в день проведення Загальних зборів - також у місті їх про-
ведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень, повинен містити П.І.Б. акціонера, поштову адресу. У 
разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати доку-
мент, що підтверджує його особу та повноваження. Посадовою особою 
Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами є юрисконсульт Фурсік Н.О., тел. (044)593-05-06.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.blitz.kiev.
ua.

Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та 
доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. До-
відки за телефоном: (044) 593-05-06.

Т.В.О. Президента ПрАТ «Бліц-Інформ»
Н.В. Мельнічук

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«БЛІц-ІНФОРМ»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «МОНАСТИРИЩЕНСьКИй МАШИНО-
БУдІВНИй ЗАВОд»

2. Код за ЄДРПОУ: 00255289
3. Місцезнаходження: 19100 Черкаська область, Монастирищенський 

район, мiсто Монастирище, вулиця Cоборна, будинок 122
4. Міжміський код, телефон та факс: (04746) 2-17-46, 2-17-46
5. Електронна поштова адреса: 00255289@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://mmzavod.com.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МОНАСТИРИЩЕН-

СЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД « 25 жовтня 2017 року отримано 
письмове повідомлення від акціонера «фізичної особи» Овчиннікова Сер-
гія Володимировича Вх. № 5/10 від 25.10.2017 року (частка акціонера в 
статутному капіталі товариства 23,835634 %) про припинення повноважень 
члена Наглядової Ради обраного, як представника акціонера «фізичної 
особи». Відкликано з посади члена Наглядової ради Трапезнікову Оксану 
Анатоліївну, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспорт-
них даних не отримано. Посадова особа не є акціонером товариства і не 
володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на 
посаді з 13.10.2017 року до 25.10.2017 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МОНАСТИРИЩЕН-
СЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД « 25 жовтня 2017 року отримано 
письмове повідомлення від акціонера «фізичної особи» Овчиннікова Сер-
гія Володимировича Вх. №5/10 від 25.10.2017 року (частка акціонера в 
статутному капіталі товариства 23,835634 %) про відкликання (заміну) 
члена Наглядової Ради обраного, як представника акціонера «фізичної 
особи». З 25.10.2017 року набуто повноважень члена Наглядової ради 
акціонером Овчинніковим Сергієм Володимировичем, згоди посадової 
особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано. По-
садова особа є акціонером товариства і володіє часткою у статутному 
капіталі товариства в розмірі 23,835634 %. Строк, на який призначено осо-
бу: до наступних річних зборів товариства. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: генеральний директор UPET S.A. Посадова 
особа 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. Голова правлiння Трохимчук Володимира Назаровича 
26.10.2017

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»

ПОВІдОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ІНТЕР-ПОЛІС».
2. Код за ЄДРПОУ: 19350062
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 287-43-05
5. Електронна поштова адреса: info@inter-policy.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.inter-policy.com
7. Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
26.10.2017 р. на пiдставi повiдомлення акцiонера про замiну представ-

ника в Наглядовiй радi у складi посадових осiб емiтента припинено повно-
важення члена Наглядової ради Пушко-Цибуляк Єлизавети Михайлiвни - 
представника акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (код ЄДРПОУ 40075815). 
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надала. Член 
Наглядової ради перебувала на посадi з 10.03.2017 р. по 26.10.2017 р. 
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Припинено повноваження у зв'язку 
iз замiною представника акцiонера в Наглядовiй радi Товариства (отрима-
не 26.10.2017 р.).

26.10.2017 р. на пiдставi повiдомлення акцiонера про замiну представ-
ника в Наглядовiй радi у складi посадових осiб емiтента Павлишинець 
Юрiєм Вiкторовичем набуто повноважень члена Наглядової ради - пред-
ставника акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (код ЄДРПОУ 40075815). Посадо-
вою особою набуто повноважень на строк до 10.03.2020 р. Посадова 
особа згоду на розкриття паспортних даних не надала. Протягом останнiх 
п'яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 07.2009-12.2012 
начальник Юридичного департаменту, член Правлiння ЗАТ «Ренесанс 
життя; 02.2013-01.2015 юрист ТОВ «Юридична фiрма «Кушнiр, Яким'як та 
партнери»; 02.2015-02.2015 старший юрисконсульт з питань корпоратив-
ного управлiння ТОВ «Астелiт»; 02.2015-04.2016 юрист ТОВ «Юридична 
фiрма «Кушнiр, Яким'як та партнери»; 05.2016-09.2017 - старший юрист 
Юридичного департаменту ТОВ «Медiа група Україна»; з 10.2017 р. - ди-
ректор Департаменту корпоративного управлiння ПАТ «Укрзалiзниця». 
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдставою для набуття повно-
важень є повiдомлення акцiонера про замiну представника в Наглядовiй 
радi Товариства (отримане 26.10.2017 р.).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
Голова Правління
(Генеральний директор)

Бурлаєнко С.В.

27.10.2017 р.
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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: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «УКРХАРЧОПРОМСЕРВIС»
2. Код за ЄДРПОУ: 13677276
3. Місцезнаходження: 02222 Київ, вул. Закревського, 22
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 545-13-44, (044) 545-08-06
5. Електронна поштова адреса: alla@uacinema.net.ua; upps@i.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації:  http://13677276.smida.gov.
ua/

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

ІІ. Текст Повідомлення 
26.10.2017 року Наглядовою радою Товариства (Протокол від 

26.10.2017 р.) прийнято рiшення про схвалення Товариством значного 
правочину, який вчинений від імені Товариства до дати цих Зборів та ви-
магає його подальшого схвалення Товариством, а саме:

Договір про надання тимчасової поворотної фінансової допомоги між 
Товариством та ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ІНВЕСТМЕНТС» 
від 24 квітня 2017 року № ФД-024-2017-УХПС-ФЮЕМІ.

Предмет правочину: тимчасова поворотна фінансова допомога.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом 

правочину, визначена відповідно до законодавства: 13 600 000, 00 (три-
надцять мільйонів шістсот тисяч) гривень 00 копійок. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 69 032 тис.грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 19, 7%. 

Інформація щодо загальної кількості голосуючих акцій, кількості голо-
суючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, кіль-
кості голосуючих акцій, що проголосували «за» чи «проти» прийняття 
рішення не надається, тому що рішення щодо надання згоди на чинення 
значного правочину приймалось Наглядовою радою Товариства.

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

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

2. Голова Правління  Сушон А.І. 27.10.2017

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«УКРХАРчОПРОМСЕРВIС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ”

ПОВІДОМЛЕННЯ КРЕДИТОРУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ” 

(далі – ПрАТ «МАРСІТ»), (код за ЄДРПОУ:00463027, місцезнаходження: 
87501, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Консервна, буд. 23), повідомляє, 
що 06 жовтня 2017 року позачерговими загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «МАРСІТ» прийнято рішення про реорганізацію (припинення) шля-
хом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ- НІС-
ТЮ “МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТІ” (далі – ТОВ«МАРСІТІ»). Згідно з ст. 108 
Цивільного кодексу України перетворенням є зміна організаційно-правової 
форми юридичної особи. Внаслідок перетворення до нової юридичної особи 
(ТОВ«МАРСІТІ») перейдуть усе майно, усі права та обов’язки попередньої 
юридичної особи (ПрАТ «МАРСІТ»). ТОВ«МАРСІТІ» стане правонаступником 
всього майна, всіх прав та обов’язків реорганізованого ПрАТ«МАРСІТ», в 
тому числі і стосовно зобов’язань перед кожним з кредиторів ПрАТ«МАРСІТ». 

Дата публікації повідомлення про прийняття рішення щодо перетворен-
ня ПрАТ«МАРСІТ»в офіційному друкованому виданні –11жовтня 2017 року 

(Відомості НКЦПФР №193(2698)).
Встановлений строк заявлення кредиторами своїх вимог до 

ПрАТ«МАРСІТ», що реорганізується, - два місяці з дня оприлюднення по-
відомлення про прийняття рішення щодо перетворення. 

Додатково повідомляємо, що згідно з чинним законодавством і 
ПрАТ«МАРСІТ», і ТОВ «МАРСІТІ»відповідають за своїми зобов’язаннями 
всім своїм майном, яке належить юридичній особі на праві власності. Вод-
ночас акціонери ПрАТ«МАРСІТ»не відповідають за зобов’язаннями това-
риства (п. 2 ст. 3 Закону України «Про акціонерне товариства»), тоді як 
учасники ТОВ «МАРСІТІ»відповідають за його боргами своїми внесками до 
статутного (складеного) капіталу. 

Вимоги кредиторів до ПрАТ«МАРСІТ» подаються листом на ім’я Голови 
комісії з припинення (перетворення)ПрАТ «МАРСІТ». Зазначений лист 
складається у довільній формі (з чітким та вичерпним переліком вимог кре-
дитора) і має бути підписаний кредитором (його уповноваженою особою) 
та скріплений печаткою (щодо кредиторів-юридичних осіб).

З повагою, Голова комісії  з припинення (перетворення)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
“МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ”       Трандафілов Петро Федорович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЖИТОМИРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД”,

код за ЄДРПОУ 05528125, місцезнаходження: 10031  м. Житомир Що-
рса, 169, міжміський код, телефон та факс: 0412-25-45-05, ел.поштова 
адреса: zkon.zav@frz.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: http://
kzavod.emit.in.ua, вид інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових 
осiб емiтента. 

2. Згідно рішення Наглядової ради, протокол №2 вiд 25.10.2017р. від-
булися зміни у складі посадових осіб Емітента:  Т.в.о. директора Бондарен-
ко Сергiй Iванович (паспорт: СН № 928291 виданий Залiзничним РУ ГУ 

МВС України в м. Києвi 08.10.1998) звiльнено. Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента 0.00100% на суму 0.50 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi 15 днiв. 

Директор Хлистун Руслан Юхимович (паспорт: ВМ № 887752 виданий 
РВ УМВС України в Житомирськiй областi 18.05.2000) призначено. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.00032% на суму 2.50 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
призначено особу - безстроково, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - головний iнженер. 

3.  Директор Хлистун Руслан Юхимович підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відпові-
дальність згідно з законодавством. (дата вчинення дiї 25.10.2017)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ФІРМА”РЕАГЕНТ”  

(код за ЄДРПОУ 00207132) 
повідомляє, що в текстах інформації про виникнення особливої інфор-

мації, опублікованих 25.10.2017 р. в №202(2707) бюлетеня “Відомості 
НКЦПФР” допущені помилки: замість “Електонна поштова адреса 
00207132r@gmail.ru “ необхідно “Електонна поштова адреса oao@ua.fm “, 
замість “Член Наглядової ради Товариства Базілєвич Вiкторяї Вiкторiвна” 
необхідно “Член Наглядової ради Товариства Базилєвич Вiкторяї 
Вiкторiвна”, замість “кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах- 714 173 шт. “ необхідно “кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 710 173 шт. “, за-
мість “кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення- 714 173 шт. “ необхідно “кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «за» прийняття рiшення- 710 173 шт. “.

Особа, що підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-
домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством - директор Омельченко Сергiй Васильович.

дО УВАГИ АКцІОНЕРІВ 
ПРИВАТНОГО  АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВС - дНІПРО»

(код ЄДРПОУ 00132807, адреса: 07300, Київська обл.,  
м. Вишгород, вул. Шкільна, 4) 

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться
04 грудня 2017 року о 18-00 за адресою: 

м. Київ,  вул. Промислова, 4-а, кім. 1
Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про затвердження складу лічильної комісії.
3. Про затвердження процедури проведення зборів.
4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та пра-

вочинів із заінтересованістю відповідно до  п. 9.14., п. 11.13.4 Статуту Това-
риства.

Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено 

до переліку акціонерів  ПрАТ «СВС-Дніпро» станом на 24.00 годину 
«28» листопада 2017 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься за місцем 
проведення зборів з 17.30 до 17.45 за київським часом 04 грудня 2017 
року.

Учаснику зборів необхідно мати при собі паспорт або документ, що 
посвідчує особу; довіреність на право представляти інтереси акціонера 
або групи акціонерів (якщо це необхідно).

Акціонери можуть ознайомитися з документами,  необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та в робочий 
час за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шкільна, 4, кім.1 
тел. (044) 545-71-24. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Директор Товариства. Довідки за 
телефоном: (044) 545-71-24. 

директор  М.В. Кравченко

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СВС-дНІПРО»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ”

ПОВІДОМЛЕННЯ КРЕДИТОРУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ” 

(далі – ПрАТ «МАРСІТ»), (код за ЄДРПОУ:00463027, місцезнаходження: 
87501, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Консервна, буд. 23), повідомляє, 
що 06 жовтня 2017 року позачерговими загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «МАРСІТ» прийнято рішення про реорганізацію (припинення) шля-
хом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ- НІС-
ТЮ “МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТІ” (далі – ТОВ«МАРСІТІ»). Згідно з ст. 108 
Цивільного кодексу України перетворенням є зміна організаційно-правової 
форми юридичної особи. Внаслідок перетворення до нової юридичної особи 
(ТОВ«МАРСІТІ») перейдуть усе майно, усі права та обов’язки попередньої 
юридичної особи (ПрАТ «МАРСІТ»). ТОВ«МАРСІТІ» стане правонаступником 
всього майна, всіх прав та обов’язків реорганізованого ПрАТ«МАРСІТ», в 
тому числі і стосовно зобов’язань перед кожним з кредиторів ПрАТ«МАРСІТ». 

Дата публікації повідомлення про прийняття рішення щодо перетворен-
ня ПрАТ«МАРСІТ»в офіційному друкованому виданні –11жовтня 2017 року 

(Відомості НКЦПФР №193(2698)).
Встановлений строк заявлення кредиторами своїх вимог до 

ПрАТ«МАРСІТ», що реорганізується, - два місяці з дня оприлюднення по-
відомлення про прийняття рішення щодо перетворення. 

Додатково повідомляємо, що згідно з чинним законодавством і 
ПрАТ«МАРСІТ», і ТОВ «МАРСІТІ»відповідають за своїми зобов’язаннями 
всім своїм майном, яке належить юридичній особі на праві власності. Вод-
ночас акціонери ПрАТ«МАРСІТ»не відповідають за зобов’язаннями това-
риства (п. 2 ст. 3 Закону України «Про акціонерне товариства»), тоді як 
учасники ТОВ «МАРСІТІ»відповідають за його боргами своїми внесками до 
статутного (складеного) капіталу. 

Вимоги кредиторів до ПрАТ«МАРСІТ» подаються листом на ім’я Голови 
комісії з припинення (перетворення)ПрАТ «МАРСІТ». Зазначений лист 
складається у довільній формі (з чітким та вичерпним переліком вимог кре-
дитора) і має бути підписаний кредитором (його уповноваженою особою) 
та скріплений печаткою (щодо кредиторів-юридичних осіб).

З повагою, Голова комісії  з припинення (перетворення)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
“МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ”       Трандафілов Петро Федорович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЖИТОМИРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД”,

код за ЄДРПОУ 05528125, місцезнаходження: 10031  м. Житомир Що-
рса, 169, міжміський код, телефон та факс: 0412-25-45-05, ел.поштова 
адреса: zkon.zav@frz.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: http://
kzavod.emit.in.ua, вид інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових 
осiб емiтента. 

2. Згідно рішення Наглядової ради, протокол №2 вiд 25.10.2017р. від-
булися зміни у складі посадових осіб Емітента:  Т.в.о. директора Бондарен-
ко Сергiй Iванович (паспорт: СН № 928291 виданий Залiзничним РУ ГУ 

МВС України в м. Києвi 08.10.1998) звiльнено. Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента 0.00100% на суму 0.50 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi 15 днiв. 

Директор Хлистун Руслан Юхимович (паспорт: ВМ № 887752 виданий 
РВ УМВС України в Житомирськiй областi 18.05.2000) призначено. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.00032% на суму 2.50 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
призначено особу - безстроково, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - головний iнженер. 

3.  Директор Хлистун Руслан Юхимович підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відпові-
дальність згідно з законодавством. (дата вчинення дiї 25.10.2017)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ФІРМА”РЕАГЕНТ”  

(код за ЄДРПОУ 00207132) 
повідомляє, що в текстах інформації про виникнення особливої інфор-

мації, опублікованих 25.10.2017 р. в №202(2707) бюлетеня “Відомості 
НКЦПФР” допущені помилки: замість “Електонна поштова адреса 
00207132r@gmail.ru “ необхідно “Електонна поштова адреса oao@ua.fm “, 
замість “Член Наглядової ради Товариства Базілєвич Вiкторяї Вiкторiвна” 
необхідно “Член Наглядової ради Товариства Базилєвич Вiкторяї 
Вiкторiвна”, замість “кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах- 714 173 шт. “ необхідно “кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 710 173 шт. “, за-
мість “кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення- 714 173 шт. “ необхідно “кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «за» прийняття рiшення- 710 173 шт. “.

Особа, що підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-
домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством - директор Омельченко Сергiй Васильович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.  

Спостережною радою Банку 25.10.2017 прийняте рiшення про вчинен-
ня значного правочину, а саме Договору про внесення змін та доповнень
№ 2 до договору застави товарів в обороті  №002-2017-1-т від
20.03.2017р., укладеного з Заставодавцем  - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРООПТКОМЛЕКТ", код ЄДРПОУ -
32424391, відповідно до якого у якості забезпечення виконання зо-
бов'язань за кредитним договором №002-2017 від 20.03.2017 р., укладе-
ним між ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРООПТКОМЛЕКТ" у заставу Банку нада-
ються товари в обороті, а саме: насіння соняшнику у кількості 4400 тон
заставною вартістю  39 233 348,00 грн.  (тридцять дев'ять  мільйонів двіс-
ті тридцять три  тисячі триста сорок вісім гривень  00 копійок).Ринкова
вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдпо-
вiдно до законодавства, становить: 39 233 348,00 грн.  Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 219 352
тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 17,89 %.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством.

2. Найменування посади 
Голова Правління Петренко Олександр Федорович 26.10.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1"

повідомляє про виникнення особливої інформації (відомості
про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків

голосуючих акцій) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1"

2. Код за ЄДРПОУ: 01270285
3. Місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, буд.43
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 700-50-91, (057) 700-50-91
5. Електронна поштова адреса: trest@gs1.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:  gs1.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
ІІ. Текст повідомлення

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (далi
- Товариство) на підставі Інформацiйної довiдки вiд 24.10.2017 року Вих.
№ 144656 (щодо iнформацiї про акцiонерiв якi володiють 10% та бiльше
вiдсотками статутного капiталу емiтента вiдповiдно до даних Реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" станом на 23
жовтня 2017 року), отриманої вiд ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 26 жовтня 2017 ро-
ку, повiдомляє про змiну розмiру частки власника акцiй, якому належить
10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а саме: розмiр частки
акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства змен-
шився з 97,5932 % (21 015 690 штук простих iменних акцiй) до 96,614977
% (21 015 690 штук простих iменних акцiй) внаслiдок збiльшення статут-
ного капiталу Товариства; 

розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй Товариства зменшився з 97,8312 % (21 015 690 штук голосу-
ючих акцiй) до 96,8482 % (21 015 690 штук голосуючих акцiй) внаслiдок
збiльшення статутного капiталу Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Голова правління Харченко Олександр Михайлович
26.10.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЦЕНТРАЛЬНА"
код за ЄДРПОУ 22643566; місцезнаходження 61072, м. Харкiв, пр.

Науки, 27-Б; тел./факс (057) 340-39-42; e-mail: skcenter@ukr.net; адре-
са сторінки в мережі Інтернет: skcenter.com.ua.

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiль-
ше вiдсоткiв голосуючих акцiй

Дата зміни емітенту невідома. Дата повідомлення емітента особою,
що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі,
25.10.2017. Частка акціонера "Фізична особа" у загальній кількості акцій
змінилася з 34.887% до 0.0 %, у тому числі частка у загальній кількості
голосуючих акцій змінилася з 35.558 % до 0.0 %.

Директор Толкачова В.О. підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.  

Спостережною радою Банку 25.10.2017 прийняте рiшення про вчинен-
ня значного правочину, а саме Договору про внесення змін та доповнень
№ 2 до договору застави товарів в обороті  №002-2017-1-т від
20.03.2017р., укладеного з Заставодавцем  - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРООПТКОМЛЕКТ", код ЄДРПОУ -
32424391, відповідно до якого у якості забезпечення виконання зо-
бов'язань за кредитним договором №002-2017 від 20.03.2017 р., укладе-
ним між ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРООПТКОМЛЕКТ" у заставу Банку нада-
ються товари в обороті, а саме: насіння соняшнику у кількості 4400 тон
заставною вартістю  39 233 348,00 грн.  (тридцять дев'ять  мільйонів двіс-
ті тридцять три  тисячі триста сорок вісім гривень  00 копійок).Ринкова
вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдпо-
вiдно до законодавства, становить: 39 233 348,00 грн.  Вартiсть активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 219 352
тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 17,89 %.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством.

2. Найменування посади 
Голова Правління Петренко Олександр Федорович 26.10.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1"

повідомляє про виникнення особливої інформації (відомості
про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків

голосуючих акцій) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1"

2. Код за ЄДРПОУ: 01270285
3. Місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, буд.43
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 700-50-91, (057) 700-50-91
5. Електронна поштова адреса: trest@gs1.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:  gs1.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
ІІ. Текст повідомлення

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (далi
- Товариство) на підставі Інформацiйної довiдки вiд 24.10.2017 року Вих.
№ 144656 (щодо iнформацiї про акцiонерiв якi володiють 10% та бiльше
вiдсотками статутного капiталу емiтента вiдповiдно до даних Реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" станом на 23
жовтня 2017 року), отриманої вiд ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 26 жовтня 2017 ро-
ку, повiдомляє про змiну розмiру частки власника акцiй, якому належить
10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а саме: розмiр частки
акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства змен-
шився з 97,5932 % (21 015 690 штук простих iменних акцiй) до 96,614977
% (21 015 690 штук простих iменних акцiй) внаслiдок збiльшення статут-
ного капiталу Товариства; 

розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй Товариства зменшився з 97,8312 % (21 015 690 штук голосу-
ючих акцiй) до 96,8482 % (21 015 690 штук голосуючих акцiй) внаслiдок
збiльшення статутного капiталу Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Голова правління Харченко Олександр Михайлович
26.10.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЦЕНТРАЛЬНА"
код за ЄДРПОУ 22643566; місцезнаходження 61072, м. Харкiв, пр.

Науки, 27-Б; тел./факс (057) 340-39-42; e-mail: skcenter@ukr.net; адре-
са сторінки в мережі Інтернет: skcenter.com.ua.

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiль-
ше вiдсоткiв голосуючих акцiй

Дата зміни емітенту невідома. Дата повідомлення емітента особою,
що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі,
25.10.2017. Частка акціонера "Фізична особа" у загальній кількості акцій
змінилася з 34.887% до 0.0 %, у тому числі частка у загальній кількості
голосуючих акцій змінилася з 35.558 % до 0.0 %.

Директор Толкачова В.О. підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. 

ПРИВАТНЕ  
АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

СТРАХОВА КОМПАНIЯ  
«ЕНЕРГОРЕЗЕРВ»

ПОВІдОМЛЕННЯ  
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОї ІНФОРМАцІї ПРО ЕМІТЕНТА 

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ»
Організаційно-правова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 22910777
Адреса місцезнаходження 04070, м. Київ , вул. Братська, 4, кв.1
Телефон емітента (044) 425-05-13
Електронна поштова адреса 
емітента

rezerv@energorezerv.com

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://energorezerv.com
Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

26.10.2017 р. ПрАТ СК «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ» (надалі – Товариство) було 
отримано від ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» перелік 
власникiв iменних цiнних паперiв станом на 19.10.2017 р. на пiдставi чого 
стало вiдомо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсот-
ків голосуючих акцій. Згідно отриманої інформації:

Частка у статутному капіталі що належить власнику Товариству з об-
меженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «АРIВО 
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (Пайовий венчурний недиверсифiкований за-
критий iнвестицiйний фонд «Арiво Корпоративний»), місцезнаходження 
юридичної особи 01042, м. Київ, бульвар Марiї Приймаченко, будинок 1/27, 
код за ЄДРПОУ 39173497-23300296) до змін становила 29 920 546 акцій, 
що становило 79,93% від загальної кількості акцій та 79,94% від загальної 
кількості голосуючих акцій, після змін становить 35 307 346 акцій, що 
становить 94,33% від загальної кількості акцій та 94,33% від загальної 
кількості голосуючих акцій.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-
зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства Голова Правління Бажутіна Т. Г.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №205, 30 жовтня 2017 р. 
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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 «За-

вод обважнювачiв»
2. Код за ЄДРПОУ: 00136751
3. Місцезнаходження: 85114 Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Право-

бережна, 99
4. Міжміський код, телефон та факс: (06272) 4-16-70, (06272) 4-35-96
5. Електронна поштова адреса: kzu@kzu.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kzu.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
У зв'язку із закінченням 07.11.2017 р. терміну дії повноважень посадової 

особи, як Голови Правління ПАТ «Завод обважнювачів», Наглядовою радою 
Товариства 27.10.2017 р. прийнято рішення продовжити повноваження Голо-
ви Правління ПАТ «Завод обважнювачів» Скиби Олександра Сергiйовича з 
07.11.2017 р. по 30.04.2020 р. (включно). Підстава такого рішення: рішення 
Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товари-
ства від 27.10.2017 р.). Паспортні дані: паспорт серії ВА, №267982, виданий 
Микитiвським РВ Горлiвського МУ УМВС України в Донецькiй областi 
05.04.1996 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова 
особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління.

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

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

2. Голова Правління  Скиба О.С. 27.10.2017

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОд ОБВАжНЮВАчIВ»

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АВIА КОМ-
ПА НIЯ КОНСТАНТА"

2. Код за ЄДРПОУ 20508143
3. Місцезнаходження 69013, м.Запорiжжя, вул.Блакитна, 

буд.4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

061-721-43-23 061-721-43-23

5. Електронна поштова адреса horta@optima.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

constantaairlines.com

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 

«Авiакомпанiя Константа» вiд 24 жовтня 2017 року ( Протокол № 24/10-17) 
у зв'язку iз закiнченням строку повноважень припинено повноваження ге-
нерального директора Приватного акцiонерного товариства «Авiакомпанiя 
Константа» Таланова Андрiя Олексiйовича . На посадi генерального дирек-
тора Таланова А.О. перебував з 18.10.2011 року. 

Таланов А.О. є власником 264 (двiстi шiстдесят чотирьох) шт. простих 
iменних акцiй Товариства. Паспорт серiя СЮ № 418179, виданий 

Шевченкiвським РВ у м. Запорiжжя УДМС України в Запорiзькiй областi 
«16» лютого 2016 року. Протягом останнiх п'яти рокiв мiсце роботи - гене-
ральний директор Приватного акцiонерного товариства «Авiакомпанiя Кон-
станта» . Непогашена (незнята ) судимiсть та заборона обiймати певнi по-
сади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi. Не є афiлiйованою 
особою Товариства.У зв'язку iз вiдсутнiстю додаткова iнформацiя не наво-
диться.

Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 
«Авiакомпанiя Константа» вiд 24 жовтня 2017 року ( Протокол № 24/10-17) 
обрано на посаду генерального директора Приватного акцiонерного товари-
ства «Авiакомпанiя Константа» Таланова Андрiя Олексiйовича на три роки . 

Таланов А.О. є власником 264 (двiстi шiстдесят чотирьох) шт. простих 
iменних акцiй Товариства. Паспорт серiя СЮ № 418179, виданий 
Шевченкiвським РВ у м. Запорiжжя УДМС України в Запорiзькiй областi 
«16» лютого 2016 року. Протягом останнiх п'яти рокiв мiсце роботи - гене-
ральний директор Приватного акцiонерного товариства «Авiакомпанiя Кон-
станта» . Непогашена (незнята ) судимiсть та заборона обiймати певнi по-
сади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi. Не є афiлiйованою 
особою Товариства.У зв'язку iз вiдсутнiстю додаткова iнформацiя не наво-
диться.

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 Таланов Андрiй Олексiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 25.10.2017

(дата)

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО АКЦIОНЕРНИЙ 
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 
«IНДУСТРIАЛБАНК» 

2. Код за ЄДРПОУ 13857564
3. Місцезнаходження 69037 Запорiзька область, мiсто 

Запорiжжя вулиця Незалежної 
України, будинок 39Д

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(061) 225-18-08, 225-18-32

5. Електронна поштова адреса reception@industrialbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://www.industrialbank.ua

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

II. Текст повідомлення
26.10.2017 у зв’язку зi смертю Сацького Вiталiя Антоновича та 

вiдповiдно до п.п.4 пункту 18.8. статуту АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» вiдбулось 
припинення повноважень члена Спостережної ради 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» Сацького Вiталiя Антоновича. Сацький Вiталiй 
Антонович перебував на посадi Голови та члена Спостережної ради 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 19 рокiв (останнiй раз обраний 21.04.2017 року). 
Сацький Вiталiй Антонович (посадова особа не надавала згоди на роз-
криття паспортних даних) володiв пакетом акцiй АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
у кiлькостi 2741848 штук номiнальною вартiстю 9020679.92 грн., що 
вiдповiдає частцi в 1.4842% у статутному капiталi АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мав.

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  Букрєєв Михайло 
Юрійович  27.10.2017

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
АКцIОНЕРНИй КОМЕРцIйНИй БАНК «IНдУСТРIАЛБАНК»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Портфель ОВГЗ банков Украины 
увеличился на 4,27 млрд грн

Портфель облигаций внутреннего государственного 
займа (ОВГЗ) банков Украины 27 октября увеличился на 
4,27 млрд грн (на 1,38%) - до 314,269 млрд грн, тогда как 
днем ранее он составлял 309,994 млрд грн.

Как сообщил Нацбанк на официальном сайте в пятни-
цу, суммарный портфель ОВГЗ возрос также на 
4,76 млрд грн (на 0,68%) - до 702,459 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности НБУ, небанковских 
учреждений и нерезидентов остался практически без из-
менений.

Официальный курс на 27 октября – 26,826619 грн/$1

ФГИ оценил выставляемый на продажу 
госпакет акций ЗАлКа в 278,37 млн грн

Фонд госимущества (ФГИ) Украины оценил 68,01% ак-
ций ПАО «Запорожский производственный алюминие-
вый комбинат» (ЗАлК), возвращенных государству, в 
278,37 млн грн.

«Фонд государственного имущества передает усло-
вия приватизации на согласование в профильные мини-
стерства и ведомства, после чего они будут поданы на 
утверждение Кабинета министров Украины», - написал 
руководитель ведомства Виталий Трубаров на своей 
странице в Facebook, которого цитирует пресс-служба.

В частности, по его словам, условиями конкурса пред-
усмотрено обеспечение развития предприятия, соблю-
дение экологических и природоохранных мер, выполне-
ние социальных обязательств перед трудовым 
коллективом.

В.Трубаров также выразил надежду на скорейшее 
принятие решений по этим вопросам, что позволит уже в 
ближайшее время продать пакет акций, отмечается в 
пресс-релизе.

Как сообщал ранее В.Трубаров, продажа ЗАлКа за-
планирована на первые месяцы 2018 года.

Ранее комбинат являлся единственным в Украине 
производителем первичного алюминия.

Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская 
группа «СУАЛ». В 2007 году комбинат перешел под кон-
троль ОК «РусАл», созданной при слиянии алюминие-
вых и глиноземных активов ОАО «РусАл», «СУАЛа» и 
швейцарского трейдера Glencore.

В многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о 
расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций 
ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную соб-
ственность.

По данным предприятия на конец 2016 года, в соб-
ственности ФГИ находится 68,00949% акций ПАО «ЗАлК», 
у компании Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется 
ОК «РусАл», РФ) - 29,53629% акций.

Уставный капитал ПАО «ЗАлК» составляет  
155 млн 682,28 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн.

Мининфраструктуры предлагает 
устанавливать портовые сборы на 5 лет  

с ежегодным пересмотром
Офис поддержки реформ при Министерстве инфра-

структуры Украины 26 октября 2017 года, презентовал 

принципы проекта новой методики расчета портовых 
сборов, разработанной при поддержке Всемирного бан-
ка (ВБ).

Согласно тексту презентации, проект методики пред-
лагает устанавливать портовые сборы на пять лет с еже-
годным мониторингом, который предусматривает пере-
смотр ставки. Предусматривается также исключение 
якорного сбора.

В ней отмечается, что на сегодняшний день только че-
тыре филиала Администрации морских портов Украины 
обеспечивают 80% поступлений от портовых сборов.

Среди прибыльных значатся Южненский, Одесский, 
Николаевский, Черноморский и Херсонский филиалы; 
среди безубыточных – Измаильский и «Ольвия». Убы-
точными являются Бердянский, Белгород-Днестровский, 
Мариупольский, Ренийский, Скадовский и Усть-
Дунайский филиалы. Профинансированный дефицит 
составляет 177 млн грн.

В документе напоминается, что с 1 января 2018 пла-
нируется снижение портовых сборов до 20%, уменьше-
ние доли чистой прибыли, которая отчисляется в бюд-
жет до 50%.

В части реализации инвестиционных проектов указы-
вается, что она должна быть направлена: на модерниза-
цию инфраструктуры порта; выполнение Украиной ди-
ректив ЕС; привлечения дополнительных грузо- и 
пассажиропотоков, в том числе транзитных грузопото-
ков; на создание дополнительной стоимости порта.

Ранее глава АМПУ Райвис Вецкаганс отмечал, что 
уже в 2018 году администрация сможет направлять 
больший объем своей прибыли на инвестиции в порто-
вое хозяйство.

«Принятое решение правительства о снижении ста-
вок портовых сборов – пожалуй, наиболее ожидаемое в 
последнее время для бизнеса. Для АМПУ как госпред-
приятия, ответственного за развитие портовой инфра-
структуры, крайне важно, что одновременно со снижени-
ем сборов будут сокращены и отчисления в бюджет 
части чистой прибыли с 75% до 50%. Это значит, что те-
перь более значительная часть прибыли администрации 
будет направлена на капитальные инвестиции», - гово-
рил он Р.Вецкаганс.

Говоря об указанной методике, он отмечал, что этот 
документ даст алгоритм формирования ставок портовых 
сборов, в структуре которых будет содержаться базовая 
ставка, «ответственная» за покрытие текущих затрат, и 
инвестиционная составляющая – источник средств на 
модернизацию и развитие. На основе новой методики 
будут введены актуальный порядок взимания портовых 
сборов и порядок их целевого использования.

ЕБРР предоставил украинскому зерновому 
оператору GNT кредит $20 млн  

на пополнение оборотного капитала
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 

предоставил интегрированной группе GNT, занимаю-
щейся поставкой и экспортной логистикой зерновых в 
Украине, кредит в размере $20 млн для удовлетворения 
потребностей в оборотном капитале на закупку и хране-
ние сельскохозяйственной продукции.

«Украина, которая сейчас собирает более 60 млн тонн 
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зерновых в год, все больше нуждается в новых мощно-
стях и логистических решениях по перевалке и хране-
нию зерна, учитывая нехватку старой инфраструктуры и 
рекордные урожаи. Кредит позволит GNT удовлетворить 
растущий спрос операторов рынка на такую инфраструк-
туру», - сообщается в пресс-релизе банка в четверг.

Это произойдет путем улучшения связей с местными 
сельскохозяйственными производителями и поддержа-
ния объемов перевалки на недавно расширенных зерно-
вых терминалах компании, которые также финансирова-
лись ЕБРР.

Новый проект продолжает сотрудничество между GNT 
и ЕБРР, который помог компании создать мощности по 
хранению, очистки и сушки зерна в Одесском морпорту.

Как сообщалось, ЕБРР в ноябре 2015 года выделил 
долгосрочный кредит до $40 млн GN Terminal Enterprises 
Ltd. (Кипр) - компании из группы GNT для финансирова-
ния расширения мощностей существующего зернового 
терминала в порту Одессы.

В феврале 2015 года ЕБРР одобрил выделение кре-
дита в объеме до $18,7 млн дочерней компании кипрско-
го GNT Olimpex Holding Ltd. для строительства в Одес-
ском морпорту мощностей по сушке и очистке зерна. 
Согласно ему, комплекс по сушке и очистке зерна годо-
вой мощностью 0,5 млн тонн будет интегрирован с на-
ходящимся в этом же порту перевалочным терминалом 
компании.

GNT Olimpex Holding Ltd объединяет частных постав-
щиков экспедиторских, стивидорных услуг, а также услуг 
по перевалке насыпных грузов. В Украине ему принад-
лежит ООО «Олимпекс Купе Интернешнл».

ЕБРР предоставляет «Новус Украина»  
$25 млн кредита на расширение сети

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
предоставляет сети розничной торговли «Новус Украи-
на» кредит в размере до $25 млн сроком на семь лет для 
поддержки расширения сети супермаркетов Novus, со-
общила пресс-служба ЕБРР.

«Кредит будет направлен на финансирование расши-
рения сети Novus, который намерен до конца 2018 от-
крыть новый логистический центр и десять новых мага-
зинов в Киеве и Киевской области», - говорится в 
сообщении банка в четверг.

Кроме того, согласно информации пресс-службы бан-
ка, Novus получит грант на $0,5 млн от Центра финанси-
рования трансфера технологий по изменению климата 
на поддержку энергосберегающих технологий. «В част-
ности, во всех магазинах Novus будет установлено свето-
диодное освещение, усовершенствованные системы 
управления, системы регенерации тепла воздуха и воды, 
системы естественного охлаждения и многие другие усо-
вершенствования», — поясняет ЕБРР в пресс-релизе.

Проект является компонентом стратегии ЕБРР, кото-
рая способствует инвестициям в развитие инфраструкту-
ры хранения, перевозок и дистрибуции, а также в модер-
низацию переработки пищевой и сельско хозяй ственной 
продукции в Украине, говорится в сообщении.

На сегодня ЕБРР является крупнейшим международ-
ным финансовым инвестором в Украине. Согласно ин-
формации банка, финучреждение взяло на себя обяза-

тельства по предоставлению почти 11,7 млрд. евро для 
384 проектов, которые осуществлялись с начала дея-
тельности банка в Украине в 1993 году.

доллар поднялся до максимума  
за 3 месяца в ожидании утверждения 

налоговой реформы в США
Доллар в пятницу подорожал до максимума за три ме-

сяца после того, как Палата представителей Конгресса 
США приняла бюджетную резолюцию, благодаря кото-
рой Сенат сможет утвердить налоговую реформу пре-
зидента Дональда Трампа простым большинством (для 
чего у республиканцев хватает голосов), а не большин-
ством в 60%, сообщает агентство Bloomberg.

Евро продолжает снижение на заявлениях Европей-
ского центрального банка (ЕЦБ). Падение единой валю-
ты по итогам недели, как ожидается, будет максималь-
ным с марта.

Долларовый индекс ICE поднялся на 0,2%.
Евро к 9:28 МСК в четверг стоил $1,1628 по сравне-

нию с $1,1651 на закрытие торгов в Нью-Йорке по итогам 
прошлой сессии.

Курс доллара к японской нацвалюте поднялся на 
0,2%  - до 114,19 иены.

Австралийский доллар опустился до минимума за три 
месяца из-за политического скандала. Заместитель 
премьер-министра Австралии Барнаби Джойс покинул фе-
деральный парламент. Он лишился должности из-за двой-
ного гражданства, нарушающего конституцию страны.

Из-за ухода Б.Джойса правящая Либерально-нацио-
нальная коалиция потеряла абсолютное большинство 
голосов в нижней палате и теперь имеет 75 из 150 мест.

Нефть стабильна у двухлетнего 
максимума, Brent торгуется около $59,4  

за баррель
Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в 

ходе торгов в пятницу после роста Brent до максималь-
ного уровня за два года на оптимизме в отношении прод-
ления соглашения об ограничении добычи нефти

Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лон-
донской бирже ICE Futures к 8:03 МСК увеличилась на 
10 центов (0,17%) - до $59,40 за баррель.

Декабрьский контракт на нефть WTI на электронных 
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому 
времени подешевел на 2 цента (0,04%) - до $52,62 за 
баррель.

В четверг фьючерс на Brent поднялся на 89 центов, до 
максимальных с июня 2015 года $59,30 за баррель. WTI 
подорожала на 46 центов, до $52,64 за баррель, что яв-
ляется максимумом с апреля.

Такой скачок цены Brent объясняется тем, что накану-
не наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен 
Салман высказался за продление сделки по сокраще-
нию производства после марта 2018 года.

«Саудиты последовательно придерживаются своей 
позиции, направленной на продление сокращения до-
бычи и постепенное снижение мировых запасов топли-
ва», - говорит глава трейдингового отдела LPS Partners 
Майкл Хайли.
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Вместе с тем рост котировок WTI ограничивается дан-
ными о том, что объем добычи нефти в США на минув-
шей неделе подскочил на максимальную величину с 
2012 года и достиг 9,51 млн баррелей в сутки после того, 
как закончилось влияние последствий тропического 
шторма «Нейт».

Японская инфляция в сентябре ожидаемо 
осталась на августовском уровне - 0,7%
Ключевой показатель инфляции в Японии, отслежи-

ваемый Центробанком страны, - потребительские цены 
без учета свежих продуктов питания - в сентябре 2017 
года не изменился по сравнению с августом и составил 
0,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные 
министерства внутренних дел и коммуникаций.

Показатель совпал с ожиданиями рынка. Его значение 
является максимальным с марта 2015 года, однако суще-
ственно отстает от таргетируемых Банком Японии 2%.

Эксперты отмечают, что главным фактором, сдержав-
шим рост потребительских цен в США в прошлом меся-
це, стало падение цен на услуги мобильной связи. Этот 
фактор нивелировал эффекты от слабой иены и роста 
цен на энергоносители.

В то же время потребительские цены без учета про-
дуктов питания и энергоносителей сентябре повысились 
на 0,2%, а общий показатель инфляции в Японии соста-
вил 0,7%.

Оба показателя совпали с августовскими цифрами и с 
ожиданиями экспертов.

Отмечается, что на следующей неделе состоится за-
седание Банка Японии, и данные о слабом росте потре-
бительских цен сигнализируют о том, что текущий курс 

денежно-кредитной политики продлится как минимум до 
середины следующего года.

Премьер-министр Японии требует  
от компаний повышения зарплат на 3%
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал от 

компаний страны увеличить зарплаты на 3% со следую-
щего года, чтобы ускорить рост японской экономики и 
реализацию своей экономической программы.

Как пишет Financial Times, правительство Японии уже 
несколько лет настаивает на необходимости повышения 
оплаты труда в стране. Однако тот факт, что после по-
беды на парламентских выборах глава кабинета впер-
вые назвал конкретные цифры, свидетельствует об уси-
лении вмешательства властей в частный сектор.

В прошлом году С.Абэ в более мягких выражениях 
призывал японские компании повысить зарплаты хотя 
бы на столько же, как и годом ранее.

На этот раз он заявил, что «общество требует от биз-
неса увеличения оплаты труда», и добавил, что «в ходе 
переговоров о зарплате на следующий год с учетом уве-
ренного прогресса с точки зрения революции в произво-
дительности труда я бы хотел, чтобы вы обеспечили по-
вышение зарплат на 3%».

В этом году средняя зарплата в японских компаниях 
увеличилась на 1,98%, свидетельствуют данные про-
фсоюзной федерации Rengo.

Японские корпорации проводят ежегодные перегово-
ры с профсоюзами весной, согласовывая новые условия 
трудовых договоров, включая оплату труда.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА 20
2. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» 20
3. ПРАТ АЛЬФАСИСТЕМБУД 14
4. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 11
5. ПРАТ БЛІЦ-ІНФОРМ 17
6. ПРАТ ДОНЕЦЬККОКС 15
7. ПАТ ДУБНОМОЛОКО 13
8. ПРАТ ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 15
9. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 18

10. ПАТ ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ 20
11. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ-АВТО 16
12. ПРАТ ІНДАСТРІАЛ МЕДІА НЕТВОРК 13
13. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 19
14. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» 12
15. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 12
16. ПРАТ КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 15
17. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ 10
18. ПАТ КРЕДОБАНК 12
19. ПРАТ МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ 18
20. ПРАТ МИРГОРОДКУРОРТ 16
21. ПАТ МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 17
22. ПРАТ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «ЯРИНА» 11
23. ВАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» 14
24. ПРАТ ПРІОКОМ 14
25. ПРАТ САТП 0904 12
26. ПРАТ СВС-ДНІПРО 18
27. ПРАТ СПЕЦМЕБЛІ 16
28. ПРАТ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК» 15
29. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ» 19
30. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» 15
31. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» 17
32. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛЬНА» 19
33. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 19
34. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД -2 15
35. ПРАТ УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС 18
36. ПАТ ФІРМА «РЕАГЕНТ» 19



24

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17205
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
27.10.2017 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


