
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«06» вересня 2018  м. Київ  № 605

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондовому 
ринку – депозитарної діяль-
ності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної 
установи, ТОВ «РЕСПЕКТ-
ТЕРРА»

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини 2 статті 7 Закону 
України «Про державне регулювання ринку цінних папе-
рів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення 
дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-

строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 за 
№ 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комі-
сія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльнос-
ті, а саме депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви серії АЕ № 263325 від 17.09.2013, видану ТОВАРИ-
СТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РЕСПЕКТ-ТЕРРА» (02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 
13; ідентифікаційний код юридичної особи 36596754), на 
підставі заяви про анулювання ліцензії відповідно до під-
пункту 1 пункту 1 глави ІV Порядку.

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів та оприлюднення цього 
рішення на офіційному веб-сайті Комісії. 

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії Д. Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 605 від 06.09.2018 р. 
Рішення Комісії № 610 від 06.09.2018 р. 
Рішення Комісії № 611 від 06.09.2018 р. 
Рішення Комісії № 612 від 06.09.2018 р. 
Рішення Комісії № 613 від 06.09.2018 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

№172 (2925) 10.09.2018 р.
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
06.09.2018  м. Київ  № 610

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів

За результатами проведеного аналізу та з урахуван-
ням постанови слідчого Слідчого управління фінансових 
розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управ-
ління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Пав-
лова В.В. від 10.07.2018р. (вх. № 24780 від 17.07.2018р.), 
винесеної в межах досудового розслідування у примі-
нальному провадження , внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за № 32017100060000047 від 
15.06.2017р., Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 07.09.2018 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів 
(далі – Цінні папери), емітованих товариствами (перелік 
додається).

2. Заборонити ПАТ «НДУ» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 30370711) та депозитарним установам, що 
здійснюють облік прав власності на Цінні папери, здій-
снювати облікові операції щодо Цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «НДУ» з моменту отримання цього 
рішення невідкладно довести до відома депозитарних 
установ, що здійснюють облік прав власності на Цінні па-
пери у депозитарній системі України, дане рішення Комі-
сії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204) довести до 
відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «НДУ» у триденний термін з моменту отриман-
ня ним копії цього рішення повідомити Комісію про його 
виконання.

6. Департаменту нагляду за станом корпоративного 
управління та корпоративними фінансами (В. Жупанен-
ко) забезпечити відправлення копії цього рішення  
ПАТ «Національний депозитарій України», Професійній 
асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД), 
Українській асоціації інвестиційного бізнесу, Асоціації 
«Українські фондові торговці».

7. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту нагляду за станом корпоративного 
управління та корпоративними (В. Жупаненко) фінанса-
ми забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії М. Лібанова.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
«06» вересня 2018 року №610

Перелік Товариств, яким з 07.09.2018 зупинено 
внесення змін 

до системи депозитарного обліку цінних паперів

№ 
з/п

Ідентифікацій-
ний код юри-
дичної особи

Найменування товариства

1 05489170 ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ 
АГРОХІМЦЕНТР"

2 23027906 ПрАТ "ЗАВОД РАДАР"
3 34508918 ПАТ "ІНЖБУДСЕРВІС"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
06.09.2018  м. Київ  № 611

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів

За результатами проведеного аналізу та з урахуван-
ням постанови слідчого Слідчого управління фінансових 
розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управ-
ління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Пав-
лова В.В. від 27.07.2018р. (вх. № 25894 від 30.07.2018р.), 
винесеної в межах досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за № 32018100060000018 від 
21.02.2018р., Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 07.09.2018 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів 
(далі – Цінні папери), емітованих товариствами (перелік 
додається).

2. Заборонити ПАТ «НДУ» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 30370711) та депозитарним установам, що 
здійснюють облік прав власності на Цінні папери, здій-
снювати облікові операції щодо Цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «НДУ» з моменту отримання цього 
рішення невідкладно довести до відома депозитарних 
установ, що здійснюють облік прав власності на Цінні па-
пери у депозитарній системі України, дане рішення Комі-
сії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асо-
ціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 33338204) довести до відома чле-
нів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

5. ПАТ «НДУ» у триденний термін з моменту отриман-
ня ним копії цього рішення повідомити Комісію про його 
виконання.
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6. Департаменту нагляду за станом корпоративного 
управління та корпоративними фінансами (В. Жупанен-
ко) забезпечити відправлення копії цього рішення  
ПАТ «НДУ», Професійній асоціації учасників ринків капі-
талу та деривативів, Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу, Асоціації «Українські фондові торговці».

7. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту нагляду за станом корпоративного 
управління та корпоративними фінансами (В. Жупанен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії М. Лібанова.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
«06» вересня 2018 року № 611

Перелік Товариств, яким з 07.09.2018 зупинено 
внесення змін 

до системи депозитарного обліку цінних паперів

№ 
з/п

Ідентифікацій-
ний код юри-
дичної особи

Найменування товариства

1 38929389 ПрАТ "УКРБУДЕНЕРГОТЕХНО-
ЛОГІЯ"

2 34508918 ПАТ "ІНЖБУДСЕРВІС"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
06.09.2018  м. Київ  № 612

Щодо відновлення торгівлі цін-
ними паперами ПрАТ «Міські 
інвестиції»

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», з метою захисту 
прав інвесторів,

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А: 
1. Відновити з 07.09.2018 року торгівлю цінними папе-

рами ПрАТ «Міські інвестиції» (ідентифікаційний код 
юридичної особи: 32587736), торгівлю якими було забо-
ронено рішенням Комісії від 15.03.2018р. № 158, а саме, 
вчинення торговцями цінними паперами правочинів з 
цінними паперами цього емітента, пов’язаних з перехо-
дом прав на цінні папери і прав за цінними паперами.

2. ПАТ «НДУ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 
30370711) довести до відома депозитарних установ, що 
здійснюють облік прав власності на цінні папери зазна-
ченого в пункті 1 цього рішення емітента, дане рішення.

3. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи: 
24382704), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 23152037), Асо-
ціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний 
код юридичної особи: 33338204) довести до відома чле-
нів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

5. Департаменту нагляду за станом корпоративного 
управління та корпоративними фінансами (В. Жупанен-
ко) забезпечити відправлення копії цього рішення фон-
довим біржам, ПАТ «НДУ» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 30370711), ПАТ «Розрахунковий центр» 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 35917889).

6. Департаменту нагляду за станом корпоративного 
управління та корпоративними фінансами (В. Жупанен-
ко) повідомити про прийняте рішення Професійну асоці-
ацію учасників ринків капіталу та деривативів (ідентифі-
каційний код юридичної особи: 24382704), Українську 
Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи: 
33338204).

7. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту нагляду за станом корпоративного 
управління та корпоративними фінансами (В. Жупанен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії М. Лібанова.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
06.09.2018  м. Київ  № 613

Щодо виключення з пере-
ліку товариств, який зупи-
нено внесення змін до сис-
теми депозитарного обліку 
цінних паперів

За результатами проведеного аналізу та з урахуван-
ням постанови прокурора відділу процесуального керів-
ництва та підтримання державного обвинувачення 
управління процесуального керівництва, підтримання 
державного обвинувачення та представництва в суді Де-
партаменту з розслідування особливо важливих справ у 
сфері економіки Генеральної прокуратури України М.В. 
Тельпіса. від 27.06.2018 року, винесеної в ході досудово-
го розслідування за № 42017111200000142 від 17.03.2017 
року, відповідно до листа від 27.06.2018 року  
№07/2/1-206-18 (вх. №23224 від 03.07.2018 року),  
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Виключити ПАТ «ЧЕРВОНЕ РП» (ідентифікаційний 

код юридичної особи: 00906930) та ПАТ «АГРОФІНАНС» 
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

(ідентифікаційний код юридичної особи: 35643892) з Пе-
реліку Товариств, яким на виконання постанови началь-
ника третього слідчого відділу управління з розслідуван-
ня кримінальних проваджень у сфері економіки 
Департаменту з розслідування особливо важливих справ 
у сфері економіки Генеральної прокуратури України  
С.О. Яковлєва від 11.10.2017 року, винесеної в ході до-
судового розслідування за № 42017000000001836 від 
07.06.2017 року, з 18.10.2017 року зупинено внесення 
змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, за-
твердженого рішенням Комісії від 17.10.2017 № 763.

2. Зобов’язати ПАТ «НДУ» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 30370711) невідкладно з моменту отри-
мання цього рішення довести до відома депозитарних 
установ, що здійснюють облік прав власності на Цінні па-
пери у депозитарній системі України, дане рішення Комі-
сії.

3. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи: 
24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 23152037), Асо-
ціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний 
код юридичної особи: 33338204) довести до відома чле-
нів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

4. Департаменту нагляду за станом корпоративного 
управління та корпоративними фінансами (В. Жупанен-
ко) повідомити про прийняте рішення ПАТ «НДУ» (іден-
тифікаційний код юридичної особи: 30370711), Профе-
сійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 24382704), 
Українську асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифіка-
ційний код юридичної особи: 23152037), Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код 
юридичної особи: 33338204).

5. ПАТ «НДУ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 
30370711) у триденний термін з моменту отримання ним 
копії цього рішення повідомити Комісію про його вико-
нання.

6. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

7. Департаменту нагляду за станом корпоративного 
управління та корпоративними фінансами (В. Жупанен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Комісії.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії М. Лібанова.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 06 вересня 2018 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, 
ТОВ «РЕСПЕКТ-ТЕРРА»

прийнято рішення

2. Про реєстрацію змін до правил ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» прийнято рішення
3. Щодо визнання випуску інвестиційних сертифікатів ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «СИНАРХІ» ТОВ «КОМПА-
НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СВІТЛОЗАР», таким що не відбувся

прийнято рішення

4. Про погодження розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку ТОВ «Ком-
панія з управління активами «ОТП Капітал»

прийнято рішення

5. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про внесення змін до Вимог до програмних продуктів, які використовуються на 
фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та 
інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяль-
ності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних 
паперів» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)

6. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 
(ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АГРОХІМЦЕНТР», …)

прийнято рішення

7. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 
(ПрАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ», …)

прийнято рішення

8. Щодо відновлення торгівлі цінними паперами ПрАТ «Міські інвестиції» прийнято рішення
9. Щодо виключення з переліку товариств, який зупинено внесення змін до системи депо-
зитарного обліку цінних паперів (ПАТ «ЧЕРВОНЕ РП», ПАТ «АГРОФІНАНС»)

прийнято рішення

10. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 
(АТ «ЗНВКІФ «СТІМА КАПІТАЛ», …)

питання направлено 
на доопрацювання

11. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів (Закри-
тий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Олімпік» (ЄДРІСІ 
23300195) ТОВ «КУА «Дефендер.АМ», …)

питання направлено 
на доопрацювання
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Повідомлення 
про оприлюднення проекту 
нормативно-правого акта

Проект рішення Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) «Про внесен-
ня змін до Вимог до програмних продуктів, які викорис-
товуються на фондовому ринку, та програмного 
забезпечення автоматизованих, інформаційних та 
інформаційно-телекомунікаційних систем, призначе-
них для здійснення професійної діяльності на фондо-
вому ринку, депозитарної діяльності Центрального де-
позитарію цінних паперів» (далі – проект рішення) 
розроблено на виконання пункту 87 Плану роботи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
на 2018 рік та розроблено для приведення Вимог до 
програмних продуктів, які використовуються на фон-
довому ринку, та програмного забезпечення автомати-
зованих, інформаційних та інформаційно-
телекомунікаційних систем, призначених для 
здійснення професійної діяльності на фондовому рин-
ку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію 
цінних паперів (далі – Вимоги) затверджених рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 02.10.2012 № 1342, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 19.10.2012 за № 1760/22072 (із 
змінами) до Закону України «Про електронні довірчі 
послуги» та врахування потреб в упорядкуванні питань 
використання програмних продуктів, які використову-
ються на фондовому ринку, та програмного забезпе-
чення автоматизованих, інформаційних та 
інформаційно-телекомунікаційних систем, призначе-
них для здійснення професійної діяльності на фондо-
вому ринку, депозитарної діяльності Центрального де-
позитарію цінних паперів.

Зміни до Вимог доповнено нормами щодо необхіднос-
ті використання програмних продуктів та програмних за-
собів на правових підставах із дотриманням майнових, 
авторських та суміжних прав, а також із дотриманням за-
конодавства про санкції – враховуючи необхідність за-
хисту прав інвесторів у випадках встановлення неправо-
мірного використання програмного забезпечення 
професійними учасниками.

Фізичні та юридичні особи, їх об'єднання можуть над-
силати свої пропозиції та зауваження до проекту рішен-
ня поштою на адресу Комісії: 01010, м. Київ-601, вул. Мос-
ковська, 8, корп. 30 Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку, департамент інформаційних техно-
логій, it@nssmc.gov.ua. 

Проект рішення буде оприлюднений на офіційному 
сайті НКЦПФР: http//www.nssmc.gov.ua. 

Проект рішення буде оприлюднений на офіційному 
сайті НКЦПФР не пізніше п'яти робочих днів з дня опри-
люднення повідомлення про оприлюднення проекту 
нормативно-правового акта в офіційному виданні 
НКЦПФР. 

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить десять робочих днів з дати оприлюднення 
проекту рішення.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІдОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій 
цінних паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 року №467, на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, із змінами та допо-
вненнями, відповідно до документів, наданих ліквіда-
тором ПрАТ «Київський страховий дім», код за 
ЄДРПОУ: 25201716, вул. Артема, 37-41, м. Київ, 
04053, на зупинення обігу акцій у зв`язку з ліквідаці-
єю товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Київський 
страховий дім» — розпорядження № 276-КФ-З від 
06 вересня 2018 року. 

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

«10» вересня 2018 року 
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 № 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до документів, 
наданих ПрАТ «ММС Ком’юнікейшнз Україна» 
(вул. Шамрила, 23, м. Київ, 04112, код за ЄДРПОУ: 
24918659) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, ска-
совано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ММС 
Ком’юнікейшнз Україна». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ПрАТ «ММС Ком’юнікейшнз Україна» від 
22 жовтня 2007 року №202/10/1/2007, видане 
19.03.2013 року Центральним територіальним депар-
таментом Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 228-КФ-С-А від 06 вересня 2018 року. 

07.09.2018 р.

01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«РВС БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 39849797
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 

29/58
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 5900000 
5. Електронна поштова адреса office@rwsbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 

про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

II. Текст повідомлення
06 вересня 2018 року рiшенням акцiонера № 06092018/06 ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» (надалi - «Емiтент») прийнято 
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину з купiвлi облiгацiй 
внутрiшньої державної позики України на суму 56 269 054 грн.13 коп. (п'ятдесят 
шiсть мiльйонiв двiстi шiстдесят дев'ять тисяч п'ятдесят чотири грн. 13 коп.).

Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 509 777 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв Емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 11,04%.

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 Кравець В.I.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

07.09.2018
(дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство "IНГ 
Банк Україна"

2. Код за ЄДРПОУ 21684818
3. Місцезнаходження 04070, Київ, Спаська, буд. 30-А
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 230 30 30; (044) 230 30 40

5. Електронна поштова 
адреса

Kiev.News@ingbank.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітен-
том для розкриття 
інформації

https://www.ingukraine.com/ua/esteoerienkai/
oefitseiiena-deokauemieenteatseiya

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

II. Текст повідомлення
Позачерговим засіданням Наглядової Ради ПАТ «IНГ Банк Україна» 

(Протокол Позачергового засiдання Наглядової ради № 6 вiд 06.09.2018 

року) були прийняті наступнi рiшення про змiну складу посадових осiб 
емiтента ПАТ «IНГ Банк Україна» (надалi – Банк):

1. призначити панi Саїду Джарболову Головою Правлiння Банку зi всту-
пом на посаду пiсля отримання повiдомлення про погодження на це вiд 
Нацiонального банку України та отримання дозволу на працевлаштуван-
ня.

2. пiдтвердити повноваження панi Олени Георгiївни Михальченко, Чле-
на Правлiння, Начальника управлiння з юридичних питань та нефiнансових 
ризикiв щодо виконання обов’язкiв Голови Правлiння згiдно з рiшенням По-
зачергового засiдання Наглядової ради Банку вiд 22 червня 2018, до дати 
вступу панi Саїдою Джарболовою на посаду Голови Правлiння Банку. В 
дату вступу панi Саїдою Джарболовою на посаду Голови Правлiння Банку 
виконання обов’язкiв панi Оленою Георгiївною Михальченко, Членом 
Правлiння Банку, Начальником управлiння з юридичних питань та 
нефiнансових ризикiв, припиняється автоматично. 

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 Михальченко О.Г.
В.о.Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 07.09.2018

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “IНГ БАНК УКРАїНА”

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 31865319), емітент облігацій, повідомляє, 
що згідно з проспектом емісії облігацій, зареєстрованим НКЦПФР 30 січня 

2018 року (реєстраційне свідоцтво №6/2/2018), емітентом прийнято рішення 
про встановлення розміру відсоткової ставки за облігаціями серії А по чет-
вертому відсотковому періоду на рівні 18 % (вісімнадцять відсотків) річних. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІдПОВІдАЛЬНІСТЮ «НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» 

ТОВ «РЕйТИНГОВЕ АГЕНТСТВО 
«СТАНдАРТ-РЕйТИНГ» (УКРАїНА) 

присвоєні або поновлені рейтингові оцінки за період 01.08.2018–31.08.2018 року (www.standard-rating.com)
№
п/п Назва компанії / банку Код ЄдРПОУ Вид рейтингу Рейтингова дія Рівень рейтингу Прогноз дата рейтингової 

дії
1 ПрАТ «ПРОСТО-страхування» 24745673 РФСС Поновленння uaAA Стабільний 01.08.2018
2 ПрАТ СК «Скіфія» 20945990 РФСС Присвоєння uaA Стабільний 02.08.2018
3 ПАТ «РВС БАНК» 39849797 РП Поновленння uaAА Стабільний 07.08.2018
4 ПАТ СК «МИР» 19209435 РФСС Поновленння uaA- Стабільний 07.08.2018
5 ПАТ СК «Універсальна» 20113829 РФСС Поновленння uaAA+ Стабільний 07.08.2018
6 АТ «Комерційний Індустріаль-

ний Банк»
21580639 РП Поновленння uaA+, uaK2 Стабільний 08.08.2018

7 ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ 
ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»

30434963 РФСС Поновлення uaAA+ Стабільний 08.08.2018

8 ПрАТ «Європейський страховий 
альянс»

19411125 РФСС Поновлення uaAА Стабільний 15.08.2018

9 ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАЛЬ»

14305909 РП Поновлення uaAAА, uaK1 Стабільний 15.08.2018

10 ТОВ «Агро-Еліта» 33215143 РБІ Поновленння uaBВ Стабільний 16.08.2018
11 СПОП «БЕРЕЗОВОЛУЦЬКЕ» 03771577 РБІ Поновленння uaB- Стабільний 16.08.2018
12 СТОВ «КАЛИНА» 03772312 РБІ Поновленння uaB+ Стабільний 16.08.2018
13 СТОВ «ПРОГРЕС-ПЛЮС» 30472034 РБІ Поновленння uaBBВ- Стабільний 16.08.2018
14 ТОВ «Вiкторiя Агроекспо» 32802841 РБІ Поновлення uaBB+ Позитивний 16.08.2018
15 ПрАТ СК «Бусін» 19492371 РФСС Поновлення uaAA+ Стабільний 16.08.2018
16 ПАТ «МОТОР-БАНК» 35345213 РП Поновлення uaA+ Стабільний 21.08.2018
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

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 ТОВА-
РИСТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00131512
3. Місцезнаходження: 43000 м. Луцьк вул. Єршова,4
4. Міжміський код, телефон та факс: (0332)78 05 12 0332) 78-75-19
5. Електронна поштова адреса: kanc@energy.volyn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://energy.volyn.ua/
activity/specialinfo.php

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень генерального директора 

Купчака Володимира Романовича прийнято Наглядовою радою 
ПрАТ «Волиньобленерго» 04.09.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Про-
токолу заочного голосування (опитування) Наглядової ради ПрАТ «Воли-
ньобленерго» № 04.09/2018 від 04.09.2018.

Посадова особа Купчак Володимир Романович (особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Генерального ди-
ректора, припинила повноваження з 05.09.2018 року.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. 
Рішення про обрання генеральним директором ПрАТ «Волиньо-

бленерго» Мартинюка Артема Андрійовича прийнято Наглядовою ра-
дою ПрАТ «Волиньобленерго» 04.09.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу заочного го-
лосування (опитування) Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» 
№ 04.09/2018 від 04.09.2018 р.

Мартинюка Артема Андрійовича (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних ) обрано на посаду Генерального директора.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 1 (один) рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 11.02.2013 

року член дирекцiї ПАТ «Закарпаттяобленерго», перший заступник генераль-
ного директора – директор з енергозбуту ПАТ «Закарпаттяобленерго».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

Перший заступник генерального 
директора - член Дирекції Діжак Я.Б.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
06.09.2018

(дата) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІдПОВІдАЛЬНІСТЮ
«НОВОТЕХ-ІНВЕСТ»

(ідентифікаційний код за ЄдРПОУ 33291816)
Уточнення до річної інформації емітента 

цінних паперів за 2017 р.
В офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних папе-

рів та фондового ринку «Відомості НКЦПФР» № 80 від 26.04.2018р. в таб-
лиці « Основні відомості про емітента» в пункті 2 дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Ко-
місії вважати правильною дату:25 квітня 2018р.

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

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ФОНдОВА БIРЖА ПФТС"

2. Код за ЄДРПОУ 21672206
3. Місцезнаходження 01004, мiсто Київ, 

вулиця Шовковична, 42-44
4. Міжміський код, телефон 
та факс

+38 (044) 277-50-00 +38 (044) 277-50-01

5. Електронна поштова 
адреса

inf_emitenta@pfts.ua

6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується 
емітентом для розкриття 
інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі 

зміною прав акціонерів

II. Текст повідомлення
06.09.2018р. Загальними зборами ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» 

прийнято рiшення про внесення змiн до статуту ПАТ «Фондова бiржа 
ПФТС» пов'язаних зi змiною прав акцiонерiв – власникiв простих акцiй. 
Внесення змiн до статуту пов’язане з приведення статуту у вiдповiднiсть 
до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства». Окремого рiшення 
щодо дати набрання чинностi змiн до статуту емiтента загальнi збори не 
приймали, змiни набувають чинностi в строки визначенi законодавством 
України. До статуту внесено положення, згiдно яких: передбачено 
можливiсть прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про неви-
користання переважного права акцiонерiв на придбання акцiй додаткової 
емiсiї у процесi їх емiсiї (таке рiшення приймається бiльш як 95 вiдсотками 
голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, якi зареєструвалися для участi 
у загальних зборах); передбачено право акцiонерiв (а), якi сукупно є влас-
никами 10 або бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента призначати 
своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням 
Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв, вимагати 
скликання Загальних зборiв, а в передбачених законодавством України 
випадках - скликати позачерговi Збори акцiонерiв Товариства, вимагати 
проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства Ревiзiйною комiсiєю або аудитором (попередня редакцiя ста-
туту встановлювала таке право для власникiв 10 або бiльше вiдсоткiв 
простих акцiй емiтента); акцiонери Товариства вправi укласти мiж собою 
договiр вiдповiдно до норм законодавства про акцiонернi товариства; у 
разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про скликання позачерго-
вих Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на день подан-
ня вимоги сукупно є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Това-
риства, протягом 10 днiв з моменту отримання такої вимоги або прийняття 
рiшення про вiдмову у такому скликаннi позачерговi загальнi збори Това-
риства можуть бути проведенi акцiонерами (акцiонером), якi подавали 
таку вимогу вiдповiдно до Закону, протягом 90 днiв з дати надсилання 
такими акцiонерами (акцiонером) Товариству вимоги про їх скликання (ви-
моги частини шостої статтi 47 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства»); повiдомлення акцiонером вiдповiдного органу Товариства про при-
значення, замiну або вiдкликання свого представника може здiйснюватися 
за допомогою засобiв електронного зв'язку вiдповiдно до законодавства 
про електронний документообiг; порядок здiйснення повiдомлення про 
замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера може бути визна-
чений Наглядовою радою Товариства; Товариство додатково забезпечує 
акцiонеру, який володiє значним пакетом акцiй доступ до будь-яких iнших 
документiв Товариства, що мiстять вiдомостi про фiнансово-господарську 
дiяльнiсть Товариства. У разi якщо в зазначених документах наявна 
iнформацiя з обмеженим доступом, Товариство та акцiонер зобов'язанi 
забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої 
iнформацiї, встановленого законом. Змiни до статуту фондової бiржi 
пiдлягають погодженню з НКЦПФР та державнiй реєстрацiї згiдно вимог 
законодавства.

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 Лупiй Богдан Олександрович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
07.09.2018

(дата)
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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 ТОВА-
РИСТВО «ЗАВОд ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІй ІМ. СВІТЛАНИ 
КОВАЛЬСЬКОї».

2. Ідентифікаційний код юридичної особи – 31987690.
3. Місцезнаходження - 02140 , м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, буд. 3.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 591-77-30, (044) 591-77-30.
5. Електронна поштова адреса - o.subotenko@kovalska.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - https://smida.gov.ua/
site/31987690/.

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - 
Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню па-
кета акцій.

ІІ. Текст повідомлення
1) Дата отримання інформації: 05.09.2018 року. Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника 
(власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Пили-
пенко Сергій Олександрович. Ідентифікаційний код юридичної особи - 
резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реє-
стру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної 
держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нере-
зидента) власника (власників) акцій: дана інформація відсутня. Дія (на-
буття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона 
відбувалась: відчуження, дія відбувалась прямо. Розмір частки власника 
(власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права 
власності на такий пакет акцій: 29,999047%. Розмір частки власника 
(власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття 
права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих ак-
цій): 0%. Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток 
прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які 
входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної осо-
би, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпоря-
дження акціями: дана інформація відсутня. Дата, в яку порогові значення 
було досягнуто або перетнуто (за наявності): дана інформація відсутня. 
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інфор-
мації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської ді-
яльності емітента відсутня.

2) Дата отримання інформації: 05.09.2018 року. Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника 
(власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Субо-
тенко Микола Олексійович. Ідентифікаційний код юридичної особи - ре-
зидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реє-
стру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної 
держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нере-
зидента) власника (власників) акцій: дана інформація відсутня. Дія (на-
буття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона 
відбувалась: відчуження, дія відбувалась прямо. Розмір частки власника 
(власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права 
власності на такий пакет акцій: 16,7%. Розмір частки власника (власни-
ків) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права влас-
ності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0%. Ві-
домості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав 
голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які вхо-
дять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, 
через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпоряджен-
ня акціями: дана інформація відсутня. Додаткова інформація, необхідна 
для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкрет-
них умов фінансово-господарської діяльності емітента відсутня.

3) Дата отримання інформації: 05.09.2018 року. Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника 
(власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Пили-
пенко Олександр Сергійович. Ідентифікаційний код юридичної особи - 
резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реє-

стру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної 
держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нере-
зидента) власника (власників) акцій: дана інформація відсутня. Дія (на-
буття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона 
відбувалась: відчуження, дія відбувалась прямо. Розмір частки власника 
(власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права 
власності на такий пакет акцій: 36,0%. Розмір частки власника (власни-
ків) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права влас-
ності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0%. Ві-
домості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав 
голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які вхо-
дять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, 
через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпоряджен-
ня акціями: дана інформація відсутня. Додаткова інформація, необхідна 
для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкрет-
них умов фінансово-господарської діяльності емітента відсутня.

4) Дата отримання інформації: 05.09.2018 року. Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника 
(власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Суруп 
Володимир Юрійович. Ідентифікаційний код юридичної особи - резиден-
та або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реє-
страційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про 
реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) влас-
ника (власників) акцій: дана інформація відсутня. Дія (набуття або відчу-
ження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: 
відчуження, дія відбувалась прямо. Розмір частки власника (власників) 
акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності 
на такий пакет акцій: 17,3%. Розмір частки власника (власників) акцій в 
загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на та-
кий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0%. Відомості про 
осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та 
ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він 
дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга во-
лодіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа 
(особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: дана 
інформація відсутня. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або 
перетнуто (за наявності): дана інформація відсутня. Додаткова інформа-
ція, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, вихо-
дячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента від-
сутня.

5) Дата отримання інформації: 05.09.2018 року. Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника 
(власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Яніцька 
Лариса Анатоліївна. Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента 
або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реє-
страційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про 
реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) влас-
ника (власників) акцій: дана інформація відсутня. Дія (набуття або відчу-
ження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: 
набуття, дія відбувалась прямо. Розмір частки власника (власників) акцій 
в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на та-
кий пакет акцій: 0,000476%. Розмір частки власника (власників) акцій в 
загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на та-
кий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 100%. Відомості 
про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та 
ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він 
дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга во-
лодіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа 
(особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: дана 
інформація відсутня. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або 
перетнуто (за наявності): дана інформація відсутня. Додаткова інформа-
ція, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, вихо-
дячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента від-
сутня.

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

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

2. директор   Пилипенко Сергiй Олександрович 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  10.09.2018
  (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОд ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІй ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОї»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКРНАФТО-
ГАЗ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24101605
3. Місцезнаходження: 02094, м. Київ, вул. Кракiвська, буд. 15/17, лiтера А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 296-05-40 (044) 296-05-14
5. Електронна поштова адреса: y@ung.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ung.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: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наглядової радою Товариства 06.09.2018 року прийнято рiшення 

звiльнити пана Дорошенка Євгена Сергiйовича з посади внутрiшнього ауди-
тора Товариства, на пiдставi особистої заяви про звiльнення, за угодою 
сторiн, згiдно п. 1 абз. 1 ст. 36 Кодексу законiв про працю України. Також на 
виконання вимог Протоколу засiдання Наглядової Ради, звiльнення оформ-
лене наказом по Товариству № 060918/02 вiд 06.09.2018р. Паспортнi данi: 
серiя НК № 940376 виданий 05.04.2001 року Деснянським ВМ УМВС України 
в Чернiгiвськiй обл. Розмiр пакету акцiй становить 0 (нуль) вiдсоткiв. Часткою 
в статутному капiталi Емiтента посадова особа не володiє. Дата прийняття 
рiшення: 06 вересня 2018р. Пiдстава рiшення та обґрунтування змiн у персо-
нальному складi посадових осiб: звiльнення на пiдставi особистої заяви про 
звiльнення, за угодою сторiн, згiдно п. 1 абз. 1 ст. 36 Кодексу законiв про пра-
цю України. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi з 
01.08.2014 р. по 06.09.2018 року. Наглядової радою Товариства 06.09.2018 
року прийнято рiшення про призначення пана Швеця Вадима Анатолiйовича 
на посаду внутрiшнього аудитора Товариства, шляхом його переведення з 
посади керуючого справами, повноваження пана Швеця Вадима 
Анатолiйовича, у якостi внутрiшнього аудитора Товариства, набувають 
чинностi з 07.09.2018 року. Також на виконання вимог Протоколу засiдання 
Наглядової Ради, оформлено наказ по Товариству № 060918/04 вiд 
06.09.2018р. Паспортнi данi: серiя СТ № 327259 виданий Баришiвським РС 
Управлiння ДМС України в Київськiй областi 18 жовтня 2012 р. Розмiр пакету 
акцiй становить 0 (нуль) вiдсоткiв. Часткою в статутному капiталi Емiтента 
посадова особа не володiє. Дата прийняття рiшення: 06 вересня 2018р. 
Пiдстава рiшення та обґрунтування змiн у персональному складi посадових 
осiб: звiльнення 06.09.2018 р. внутрiшнього аудитора Дорошенка Є.С. на 
пiдставi його особистої заяви про звільнення, за угодою сторiн; заява  
Швеця В.А. Строк, на який призначено особу: безстроково. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Керуючий справами. Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Голова Правлiння                  С.О. Ющенко
                                       (підпис) (ініціали та прізвище 
  керівника)
  07.09.2018
  (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО 

"СТАБIЛЬНI СИСТЕМИ" 
(код за ЄДРПОУ 22679989), місцезнаходження: 61030, м. Харкiв, вул.

Сидоренкiвська, 3, тел./факс (057) 7148253, e-mail: 22679989@sodruzhes-
tvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: stasys.bgs.kh.ua.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
Дата вчинення дiї 06.09.2018: Головний бухгалтер Зосiм Олена Вячес-

лавiвна звiльнена 06.09.2018, перебувала на посадi з 24.09.2007, рiшен-
ня прийнято Головою правлiння (наказ № 03-18 ВК вiд 06.09.2018); Голов-
ний бухгалтер Хлєбнiкова Людмила Володимирiвна призначена безстро-
ково з 07.09.2018, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв:
головний бухгалтер, фiнансовий директор, рiшення прийнято Головою
правлiння (наказ № 04-18 ВК вiд 06.09.2018).

Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, акцi-
ями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини не мають. Генеральний директор Колiсник О.В. підтвер-
джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що він несе відповідальність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРНАДРАПРОМIНВЕСТ" 
(код за ЄДРПОУ24281989), місцезнаходження: 61166, м.Харкiв, пр-кт

Науки, буд.22, кiмн. 1, тел./факс: (044) 339-91-31, 573-25-33, e-mail:
24281989@sodruzhestvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: un-
pi.com.ua.

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів
на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 

Дата прийняття рiшення про розмiщення: 06.09.2018. Найменування ор-
гану, що прийняв таке рiшення: акцiонер, який одноосiбно володiє 100%
акцiй Товариства. Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв: 560 000 штук
простих iменних акцiй. Спосiб розмiщення: без здiйснення публiчної про-
позицiї. Порядок здiйснення розмiщення (емiсiї): самостiйно. Розмiр збiль-
шення статутного капiталу: 2 800 000 грн. 00 коп. 

Номiнальна вартiсть однiєї акцiї: 5 грн. 00 коп. Цiна розмiщення, визна-
чена суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ "Дельта-Консалтинг" (код за ЄД-
РПОУ 32236602) як ринкова вартiсть однiєї простої акцiї i затверджена рi-
шенням єдиного акцiонера: 5 грн. 00 коп. Розмiщення акцiй не призведе
до змiни власника значного пакета акцiй емiтента, збiльшення частки у
статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 5 i
бiльше вiдсоткiв акцiй. Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi
цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартос-
тi цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного
капiталу емiтента на дату прийняття рiшення: 146.824%. Iнвестори отри-
мують права, передбаченi Статутом Товариства. Оплата цiнних паперiв
здiйснюється грошовими коштами у нацiональнiй валютi України або за
згодою мiж Товариством та iнвестором - шляхом зарахування зустрiчних
однорiдних вимог за грошовими зобов'язаннями. Мета розмiщення цiнних
паперiв: залучення додаткових фiнансових ресурсiв. Напрями викорис-
тання отриманих коштiв: 100 % фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмi-
щення акцiй, планується витратити на поповнення обiгових коштiв. Кон-
вертацiя цiнних паперiв не передбачається.

Генеральний директор Дiброва М.К. підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРКIВСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ" 
(код за ЄДРПОУ: 00444145), місцезнаходження: 61030, м.Харкiв,

вул.Сидоренкiвська, 3; тел/факс: (057) 7148-253, e-mail:  00444145@sod-
ruzhestvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: ptahokom.bgs.kh.ua. 

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Дата вчинення дiї 06.09.2018: Головний бухгалтер Зосiм Олена Вячес-

лавiвна звiльнена 06.09.2018, перебувала на посадi з 24.09.2007, рiшен-
ня прийнято Головою правлiння (наказ № 04-18 ВК вiд 06.09.2018); Голов-
ний бухгалтер Хлєбнiкова Людмила Володимирiвна призначена безстро-
ково з 07.09.2018, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв:
головний бухгалтер, фiнансовий директор, рiшення прийнято Головою
правлiння (наказ № 05-18 ВК вiд 06.09.2018); Член правлiння Зосiм Оле-
на Вячеславiвна звiльнена 06.09.2018, перебувала на посадi з
26.04.2016, рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання вiд
06.09.2018); Член правлiння Хлєбнiкова Людмила Володимирiвна призна-
чена з 07.09.2018 до переобрання Наглядовою радою, iншi посади, якi
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер, фiнансовий ди-
ректор, рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання вiд
06.09.2018). Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних
даних, акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини не мають. Голова правління Колiсник Н.Л. під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та виз-
нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО 

"СТАБIЛЬНI СИСТЕМИ" 
(код за ЄДРПОУ 22679989), місцезнаходження: 61030, м. Харкiв, вул.

Сидоренкiвська, 3, тел./факс (057) 7148253, e-mail: 22679989@sodruzhes-
tvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: stasys.bgs.kh.ua.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
Дата вчинення дiї 06.09.2018: Головний бухгалтер Зосiм Олена Вячес-

лавiвна звiльнена 06.09.2018, перебувала на посадi з 24.09.2007, рiшен-
ня прийнято Головою правлiння (наказ № 03-18 ВК вiд 06.09.2018); Голов-
ний бухгалтер Хлєбнiкова Людмила Володимирiвна призначена безстро-
ково з 07.09.2018, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв:
головний бухгалтер, фiнансовий директор, рiшення прийнято Головою
правлiння (наказ № 04-18 ВК вiд 06.09.2018).

Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, акцi-
ями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини не мають. Генеральний директор Колiсник О.В. підтвер-
джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що він несе відповідальність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРНАДРАПРОМIНВЕСТ" 
(код за ЄДРПОУ24281989), місцезнаходження: 61166, м.Харкiв, пр-кт

Науки, буд.22, кiмн. 1, тел./факс: (044) 339-91-31, 573-25-33, e-mail:
24281989@sodruzhestvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: un-
pi.com.ua.

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів
на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 

Дата прийняття рiшення про розмiщення: 06.09.2018. Найменування ор-
гану, що прийняв таке рiшення: акцiонер, який одноосiбно володiє 100%
акцiй Товариства. Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв: 560 000 штук
простих iменних акцiй. Спосiб розмiщення: без здiйснення публiчної про-
позицiї. Порядок здiйснення розмiщення (емiсiї): самостiйно. Розмiр збiль-
шення статутного капiталу: 2 800 000 грн. 00 коп. 

Номiнальна вартiсть однiєї акцiї: 5 грн. 00 коп. Цiна розмiщення, визна-
чена суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ "Дельта-Консалтинг" (код за ЄД-
РПОУ 32236602) як ринкова вартiсть однiєї простої акцiї i затверджена рi-
шенням єдиного акцiонера: 5 грн. 00 коп. Розмiщення акцiй не призведе
до змiни власника значного пакета акцiй емiтента, збiльшення частки у
статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 5 i
бiльше вiдсоткiв акцiй. Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi
цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартос-
тi цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного
капiталу емiтента на дату прийняття рiшення: 146.824%. Iнвестори отри-
мують права, передбаченi Статутом Товариства. Оплата цiнних паперiв
здiйснюється грошовими коштами у нацiональнiй валютi України або за
згодою мiж Товариством та iнвестором - шляхом зарахування зустрiчних
однорiдних вимог за грошовими зобов'язаннями. Мета розмiщення цiнних
паперiв: залучення додаткових фiнансових ресурсiв. Напрями викорис-
тання отриманих коштiв: 100 % фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмi-
щення акцiй, планується витратити на поповнення обiгових коштiв. Кон-
вертацiя цiнних паперiв не передбачається.

Генеральний директор Дiброва М.К. підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРКIВСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ" 
(код за ЄДРПОУ: 00444145), місцезнаходження: 61030, м.Харкiв,

вул.Сидоренкiвська, 3; тел/факс: (057) 7148-253, e-mail:  00444145@sod-
ruzhestvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: ptahokom.bgs.kh.ua. 

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Дата вчинення дiї 06.09.2018: Головний бухгалтер Зосiм Олена Вячес-

лавiвна звiльнена 06.09.2018, перебувала на посадi з 24.09.2007, рiшен-
ня прийнято Головою правлiння (наказ № 04-18 ВК вiд 06.09.2018); Голов-
ний бухгалтер Хлєбнiкова Людмила Володимирiвна призначена безстро-
ково з 07.09.2018, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв:
головний бухгалтер, фiнансовий директор, рiшення прийнято Головою
правлiння (наказ № 05-18 ВК вiд 06.09.2018); Член правлiння Зосiм Оле-
на Вячеславiвна звiльнена 06.09.2018, перебувала на посадi з
26.04.2016, рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання вiд
06.09.2018); Член правлiння Хлєбнiкова Людмила Володимирiвна призна-
чена з 07.09.2018 до переобрання Наглядовою радою, iншi посади, якi
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер, фiнансовий ди-
ректор, рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання вiд
06.09.2018). Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних
даних, акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини не мають. Голова правління Колiсник Н.Л. під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та виз-
нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО 

"СТАБIЛЬНI СИСТЕМИ" 
(код за ЄДРПОУ 22679989), місцезнаходження: 61030, м. Харкiв, вул.

Сидоренкiвська, 3, тел./факс (057) 7148253, e-mail: 22679989@sodruzhes-
tvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: stasys.bgs.kh.ua.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
Дата вчинення дiї 06.09.2018: Головний бухгалтер Зосiм Олена Вячес-

лавiвна звiльнена 06.09.2018, перебувала на посадi з 24.09.2007, рiшен-
ня прийнято Головою правлiння (наказ № 03-18 ВК вiд 06.09.2018); Голов-
ний бухгалтер Хлєбнiкова Людмила Володимирiвна призначена безстро-
ково з 07.09.2018, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв:
головний бухгалтер, фiнансовий директор, рiшення прийнято Головою
правлiння (наказ № 04-18 ВК вiд 06.09.2018).

Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, акцi-
ями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини не мають. Генеральний директор Колiсник О.В. підтвер-
джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що він несе відповідальність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
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(код за ЄДРПОУ24281989), місцезнаходження: 61166, м.Харкiв, пр-кт

Науки, буд.22, кiмн. 1, тел./факс: (044) 339-91-31, 573-25-33, e-mail:
24281989@sodruzhestvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: un-
pi.com.ua.

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів
на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 

Дата прийняття рiшення про розмiщення: 06.09.2018. Найменування ор-
гану, що прийняв таке рiшення: акцiонер, який одноосiбно володiє 100%
акцiй Товариства. Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв: 560 000 штук
простих iменних акцiй. Спосiб розмiщення: без здiйснення публiчної про-
позицiї. Порядок здiйснення розмiщення (емiсiї): самостiйно. Розмiр збiль-
шення статутного капiталу: 2 800 000 грн. 00 коп. 

Номiнальна вартiсть однiєї акцiї: 5 грн. 00 коп. Цiна розмiщення, визна-
чена суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ "Дельта-Консалтинг" (код за ЄД-
РПОУ 32236602) як ринкова вартiсть однiєї простої акцiї i затверджена рi-
шенням єдиного акцiонера: 5 грн. 00 коп. Розмiщення акцiй не призведе
до змiни власника значного пакета акцiй емiтента, збiльшення частки у
статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 5 i
бiльше вiдсоткiв акцiй. Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi
цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартос-
тi цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного
капiталу емiтента на дату прийняття рiшення: 146.824%. Iнвестори отри-
мують права, передбаченi Статутом Товариства. Оплата цiнних паперiв
здiйснюється грошовими коштами у нацiональнiй валютi України або за
згодою мiж Товариством та iнвестором - шляхом зарахування зустрiчних
однорiдних вимог за грошовими зобов'язаннями. Мета розмiщення цiнних
паперiв: залучення додаткових фiнансових ресурсiв. Напрями викорис-
тання отриманих коштiв: 100 % фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмi-
щення акцiй, планується витратити на поповнення обiгових коштiв. Кон-
вертацiя цiнних паперiв не передбачається.

Генеральний директор Дiброва М.К. підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРКIВСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ" 
(код за ЄДРПОУ: 00444145), місцезнаходження: 61030, м.Харкiв,

вул.Сидоренкiвська, 3; тел/факс: (057) 7148-253, e-mail:  00444145@sod-
ruzhestvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: ptahokom.bgs.kh.ua. 

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Дата вчинення дiї 06.09.2018: Головний бухгалтер Зосiм Олена Вячес-

лавiвна звiльнена 06.09.2018, перебувала на посадi з 24.09.2007, рiшен-
ня прийнято Головою правлiння (наказ № 04-18 ВК вiд 06.09.2018); Голов-
ний бухгалтер Хлєбнiкова Людмила Володимирiвна призначена безстро-
ково з 07.09.2018, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв:
головний бухгалтер, фiнансовий директор, рiшення прийнято Головою
правлiння (наказ № 05-18 ВК вiд 06.09.2018); Член правлiння Зосiм Оле-
на Вячеславiвна звiльнена 06.09.2018, перебувала на посадi з
26.04.2016, рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання вiд
06.09.2018); Член правлiння Хлєбнiкова Людмила Володимирiвна призна-
чена з 07.09.2018 до переобрання Наглядовою радою, iншi посади, якi
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер, фiнансовий ди-
ректор, рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання вiд
06.09.2018). Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних
даних, акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини не мають. Голова правління Колiсник Н.Л. під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та виз-
нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОМАК» спростовує інфор-
мацію опубліковану у бюлетені « Відомості НКЦПФР» №115 від 
19.06.2018 р. і повідомляє, що дана інформація була не вірною.

Правильним вважати наступний Протокол:

ПРОТОКОЛ №15/06-18
позачергових загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОМАК»

м. Київ  15 червня 2018 р.
Позачергові загальні збори ПАТ «ТОМАК» почалися 15 червня 2018 року 

о 11 годині 00 хвилин у приміщенні офісного центру «Південна Брама», 
4-поверх, що розташований за адресою: 02098, м.Київ, вул. Дніпровська на-
бережна, 26 Ж, кімната для переговорів.

З процедури відкриття зборів та питань порядку денного виступив Голо-
ва Наглядової ради Васечко Сергій Петрович. Він доповів, що позачергові 
загальні збори акціонерного товариства скликані Наглядовою радою  
ПАТ «ТОМАК» о 11 годині 00 хвилин 15 червня 2018 року у приміщенні офіс-
ного центру «Південна Брама», 4-поверх, що розташований за адресою: 
02098, м.Київ, вул. Дніпровська набережна, 26 Ж, кімната для переговорів.

При реєстрації акціонерам та представникам акціонерів були вручені 
бюлетені по кожному питанню порядку денного із зазначенням в них кіль-
кості голосів і проектів рішень.

Порядок голосування - голосування на зборах здійснюється бюлетеня-
ми за принципом: одна проста акція – один голос. Інформація про процеду-
ру голосування бюлетенями доведена до учасників Загальних зборів до 
початку голосування.

Для інформації, щодо результатів реєстрації акціонерів було надано 
слово Голові реєстраційної комісії – Лапчук О.В. Реєстраційна комісія про-
вела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників 15 червня 
2018 року з 10 години 10 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Згідно з протоколом та інформацією реєстраційної комісії:
Згідно з переліком акціонерів, станом на 15 червня 2018 року, загальна 

чисельність акціонерів ПАТ «ТОМАК», включених до переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах становить 1062 (одна тисяча 
шістдесят дві) особи.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів, кількість цінних паперів, які згідно чинного зако-
нодавства мають право голосу на зборах складає 31949485 (тридцять один 
мільйон дев’ятсот сорок дев’ять тисяч чотириста вісімдесят п’ять) штук.

Для участі в позачергових загальних зборах зареєструвалось 4 акціоне-
ри, з кількістю голосів 22745569, що складає 71,192285 % від загальної кіль-
кості голосуючих акцій товариства, які забезпечують кворум, достатній для 
прийняття рішень з усіх питань порядку денного:

Юридичних осіб серед зареєстрованих акціонерів не має.
Фізичні особи акціонери, що зареєструвалися для прийняття участі:
1. Захарченко Віталій Валерійович 
2. Буличов Ярослав Анатолійович 
3. Шевченко Дмитро Станіславович 
4. Фартовий Андрій Петрович 
Запрошені: Юринець Арсен Володимирович (ліквідатор).
Всі зареєстровані акціонери приймають участь в загальних зборах само-

стійно без залучення представників.
Голова Наглядової ради Васечко Сергій Петрович: «З урахуванням ре-

зультатів реєстрації акціонерів, здійсненої реєстраційною комісією та на 
підставі ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства», позачергові за-
гальні збори ПАТ «ТОМАК» оголошуються відкритими. Шановні акціонери! 
При прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів акціо-
нерного товариства Наглядовою Радою ПАТ «ТОМАК» вносилась пропози-
ція включити до порядку денного наступні питання:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акці-
онерів ПАТ «ТОМАК». 

2. Обрання голови і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ТОМАК».

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових за-
гальних зборів ПАТ «ТОМАК».

4. Затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПАТ «ТОМАК» 
(04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15, код ЄДРПОУ 14307305).

5. Прийняття рішення про звернення до господарського суду із заявою 
про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ «ТОМАК» 
(04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15, код ЄДРПОУ 14307305).

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ТОМАК».
7. Погодження кандидатури для виконання обов’язків ліквідатора у про-

вадженні справи про банкрутство ПАТ «ТОМАК» (04080, м. Київ, вул. Вікен-
тія Хвойки, 15/15, код ЄДРПОУ 14307305).

Перед початком розгляду питань порядку денного нагадую, голосування 
кожного з наступних пунктів порядку денного проводиться окремим бюлете-
нем, шляхом його заповнення – при цьому всі непотрібні варіанти викрес-

люються і залишається лише один варіант, ставиться підпис, після чого він 
передається лічильній комісії.

1 ПИТАННЯ ПОРЯдКУ дЕННОГО:
Обрання членів лічильної комісії.

Голова Наглядової ради Васечко Сергій Петрович: «Для проведення 
зборів необхідно обрати лічильну комісію. Щодо кількісного та персональ-
ного складу Лічильної комісії є пропозиція Наглядової ради виконання 
обов’язків Лічильної комісії покласти на Лапчук Олену Володимирівну, 
Лук’янчук Тетяну Борисівну, Чобітько Ірину Олександрівну. Підрахунок голо-
сів по даному питанню доручити провести названим особам. Інших пропо-
зицій немає? Інших пропозицій немає.

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по першому 
питанню:

Обрати Лічильну комісію у складі: Лапчук Олени Володимирівни, 
Лук’янчук Тетяни Борисівни, Чобітько Ірини Олександрівни.

Прошу проголосувати бюлетенями.
Голова Наглядової ради Васечко Сергій Петрович: «Для оголошення ре-

зультатів голосування по першому питанню порядку денного слово нада-
ється Голові реєстраційної комісії Лапчук Олені Володимирівні»

Лапчук О.В.: Результати голосування:
«за» – 22745569 голоси, що становить 100% від загальної кількості голо-

сів осіб, які беруть участь у зборах
«проти» – немає
«утримались» – немає
На підставі результатів голосування, рішення по першому питанню по-

рядку денного прийнято одноголосно.
Ухвалили:
Обрати Лічильну комісію у складі Лапчук Олени Володимирівни, 

Лук’янчук Тетяни Борисівни, Чобітько Ірини Олександрівни.
2 ПИТАННЯ ПОРЯдКУ дЕННОГО:

Обрання голови і секретаря позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ТОМАК».

Голова Наглядової ради Васечко Сергій Петрович: «Для ведення зборів 
необхідно обрати Голову зборів та секретаря зборів. Є пропозиція Наглядо-
вої ради обрати головою зборів Голову Наглядової ради – Васечка Сергія 
Петровича та секретарем Бурбелу Аллу Вікторівну. 

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по другому 
питанню:

Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ТО-
МАК» Васечко Сергія Петровича, Секретарем позачергових загальних збо-
рів акціонерів ПАТ «ТОМАК» Бурбелу Аллу Вікторівну.

Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голо-
сувати бюлетенями за запропоноване рішення. »

Голова лічильної комісії Лапчук О.В. оголошує результати голосування.
Результати голосування:
«за» – 22745569 голоси, що становить 100% від загальної кількості голо-

сів осіб, які беруть участь у зборах
«проти» – немає
«утримались» – немає
На підставі результатів голосування, рішення по другому питанню по-

рядку денного прийнято одноголосно. »
Ухвалили:
Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ТО-

МАК» Васечко Сергія Петровича, Секретарем позачергових загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК» Бурбелу Аллу Вікторівну.

3 ПИТАННЯ ПОРЯдКУ дЕННОГО:
Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК»
Голова зборів Васечко С.П.: «Для подальшої роботи позачергових за-

гальних зборів акціонерного товариства необхідно затвердити порядок (ре-
гламент) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТО-
МАК». Стосовно даного питання є пропозиція.»

Так, пропонується наступний проект рішення по третьому питан-
ню:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК»:

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторні виступи – до 2 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з 

зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної осо-
би). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. 
Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Голо-

вою зборів.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлете-

нями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОМАК» 
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проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питан-
ня та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер 
відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча ак-
ція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених 
на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер 
зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лі-
чильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати 
голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або 

позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішен-
ня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час 
підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру 
(його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових за-
гальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонер-
ного товариства.

Голова зборів Васечко С.П.: «Прошу голосувати бюлетенями та надати 
їх лічильній комісії.»

Голова лічильної комісії Лапчук О.В. оголошує результати голосування.
Результати голосування:
«за» – 22745569 голоси, що становить 100% від загальної кількості голо-

сів осіб, які беруть участь у зборах
«проти» – немає
«утримались» – немає
На підставі результатів голосування, рішення по третьому питанню по-

рядку денного прийнято одноголосно.
Ухвалили:
Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачерго-

вих Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК»: 
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторні виступи – до 2 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з 

зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної осо-
би). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. 
Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Го-

ловою зборів.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюле-

тенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за 
кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після роз-
гляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосуван-
ня, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча ак-
ція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесе-
них на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер 
зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лі-
чильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує резуль-
тати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного 

або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту 
рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під 
час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру 
(його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових 
загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акці-
онерного товариства.

4 ПИТАННЯ ПОРЯдКУ дЕННОГО:
Затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПАТ «ТОМАК»

Ліквідатор ПАТ «ТОМАК» Юринець А.В.: «Шановні акціонери, повідом-
ляю, що відповідно до ч. 8 ст. 111 Цивільного кодексу України ліквідаційна 
комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог креди-
торами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про 
склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кре-
диторами вимог та результат їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс 
затверджується учасниками (акціонерами) юридичної особи. У зв’язку з за-
кінченням строку для пред’явлення вимог кредиторами, ліквідатор 

зобов’язаний скласти проміжний ліквідаційний баланс у відповідності з ви-
щезазначеними вимогами та подати його на затвердження зборам акціоне-
рів ПАТ «ТОМАК». Надаю для затвердження проміжний ліквідаційний ба-
ланс ПАТ «ТОМАК».»

Голова зборів Васечко С.П.: «Шановні акціонери, до Вашого відома про-
понується розглянути питання про затвердження проміжного ліквідаційного 
балансу ПАТ «ТОМАК», складений відповідно до норм чинного законодав-
ства України. Інших пропозицій немає? Інших пропозицій немає.»

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по четвер-
тому питанню:

Затвердити проміжний ліквідаційний баланс ПАТ «ТОМАК», складений 
відповідно до вимог норм чинного законодавства.

Голова зборів Васечко С.П.: «Прошу голосувати бюлетенями та надати 
їх лічильній комісії.»

Голова лічильної комісії Лапчук О.В. оголошує результати голосування.
Результати голосування:
«за» – 22745569 голоси, що становить 100% від загальної кількості голо-

сів осіб, які беруть участь у зборах
«проти» – немає
«утримались» – немає
На підставі результатів голосування, рішення по четвертому питанню по-

рядку денного прийнято одноголосно.
Ухвалили:
Затвердити проміжний ліквідаційний баланс ПАТ «ТОМАК», складений 

відповідно до вимог норм чинного законодавства.
5 ПИТАННЯ ПОРЯдКУ дЕННОГО:

Прийняття рішення про звернення до господарського суду із заявою 
про порушення провадження у справі про банкрутство 

ПАТ «ТОМАК»
Ліквідатор ПАТ «ТОМАК» Юринець А.В.: «Повідомляю, що ПАТ «ТО-

МАК» не може задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі, оскільки 
розмір кредиторської заборгованості ПАТ «ТОМАК» (987 016 108,35 грн.) 
перевищує вартість його активів (69 791 770,00 грн.) на 917 224 338,35 
(дев’ятсот сімнадцять мільйонів двісті двадцять чотири тисячі триста трид-
цять вісім) грн. 35 коп. Таким чином, вартість майна ПАТ «ТОМАК» є недо-
статньою для задоволення вимог кредиторів. Згідно ч. 3 ст. 110 Цивільного 
кодексу України, якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для 
задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює всі необхідні дії, 
встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання 
банкрутом.

Статтею 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом» передбачено: «Якщо вартості майна 
боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, 
недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа лікві-
дується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазна-
чених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний звернутися до 
господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої 
юридичної особи.».

Голова зборів Васечко С.П.: «Шановні акціонери, звертаю Вашу увагу, 
про необхідність погодження прийняття рішення про звернення до госпо-
дарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрут-
ство ПАТ «ТОМАК» та уповноваження Ліквідатора Юринця Арсена Володи-
мировича на вчинення даної дії. 

Інших пропозицій немає? Інших пропозицій немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по п’ятому 

питанню порядку денного:
Погодити прийняття рішення про звернення до господарського суду із 

заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ «ТО-
МАК» та уповноваження Ліквідатора Юринця Арсена Володимировича на 
вчинення даної дії. 

Голова зборів Васечко С.П.: «Прошу проголосувати бюлетенями та на-
дати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова лічильної комісії Лапчук О.В. оголошує результати голосування.
Результати голосування:
«за» – 22745569 голоси, що становить 100% від загальної кількості голо-

сів осіб, які беруть участь у зборах
«проти» – немає «утримались» – немає
На підставі результатів голосування, рішення по п’ятому питанню поряд-

ку денного прийнято одноголосно.
Ухвалили:
Погодити прийняття рішення про звернення до господарського суду 

із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ «ТО-
МАК» та уповноваження Ліквідатора Юринця Арсена Володимировича на 
вчинення даної дії. 

6 ПИТАННЯ ПОРЯдКУ дЕННОГО:
Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ТОМАК».
Голова Наглядової ради Васечко Сергій Петрович: «Шановні акціонери, 

звертаю Вашу увагу, про необхідність прийняття рішення про припинення 
повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ТОМАК», у складі:

1) Ревенко Олег Валентинович – незалежний директор;
2) Васечко Сергій Петрович – незалежний директор; 
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3) Владика Вадим Олександрович – акціонер; 
4) Ревков Віктор Михайлович – незалежний директор;
5) Солод Олександр Володимирович – незалежний директор.
Інших пропозицій немає? Інших пропозицій немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по другому 

питанню:
Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ТОМАК», у кіль-

кості 5 (п’яти) осіб:
1) Ревенко Олег Валентинович – незалежний директор;
2) Васечко Сергій Петрович – незалежний директор; 
3) Владика Вадим Олександрович – акціонер; 
4) Ревков Віктор Михайлович – незалежний директор;
5) Солод Олександр Володимирович – незалежний директор.
Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голо-

сувати бюлетенями за запропоноване рішення. »
Голова лічильної комісії Лапчук О.В. оголошує результати голосування.
Результати голосування:
«за» – 22745569 голоси, що становить 100% від загальної кількості голо-

сів осіб, які беруть участь у зборах
«проти» – немає
«утримались» – немає
На підставі результатів голосування, рішення по другому питанню по-

рядку денного прийнято одноголосно. »
Ухвалили:
Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ТОМАК», у 

кількості 5 (п’яти) осіб:
1) Ревенко Олег Валентинович – незалежний директор;
2) Васечко Сергій Петрович – незалежний директор; 
3) Владика Вадим Олександрович – акціонер; 
4) Ревков Віктор Михайлович – незалежний директор;
5) Солод Олександр Володимирович – незалежний директор.

7 ПИТАННЯ ПОРЯдКУ дЕННОГО:
Погодження кандидатури для виконання обов’язків ліквідатора у 

провадженні справи про банкрутство ПАТ «ТОМАК»
Голова Наглядової ради Васечко Сергій Петрович: «Шановні акціонери, 

звертаю Вашу увагу, про необхідність погодження кандидатури для вико-
нання обов’язків ліквідатора у провадженні справи про банкрутство ПАТ 
«ТОМАК». Є пропозиція наглядової ради погодити кандидатуру Юринця Ар-
сена Володимировича для виконання обов’язків ліквідатора у справі про 
банкрутство ПАТ «ТОМАК».

Інших пропозицій немає? Інших пропозицій немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по другому 

питанню:
Погодити кандидатуру Юринця Арсена Володимировича (паспорт серії 

СС № 830885, виданий Долинським РВ УМВС України в Івано-Франківській 
області 16 листопада 1999 року; зареєстрований за адресою: Київська об-
ласть, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Козацька, буд. 6, 
корп. 2, кв. 5; РНОКПП 3034624038) для виконання обов’язків ліквідатора у 
справі про банкрутство ПАТ «ТОМАК».

При погодженні кандидатури Юринця Арсена Володимировича для ви-
конання обов’язків ліквідатора у справі про банкрутство ПАТ «ТОМАК» за-
значити у заяві про порушення справи про банкрутство.

Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голо-
сувати бюлетенями за запропоноване рішення. »

Голова лічильної комісії Лапчук О.В. оголошує результати голосування.
Результати голосування:
«за» – 22745569 голоси, що становить 100% від загальної кількості голо-

сів осіб, які беруть участь у зборах
«проти» – немає
«утримались» – немає
На підставі результатів голосування, рішення по другому питанню по-

рядку денного прийнято одноголосно. »
Ухвалили:
Погодити кандидатуру Юринця Арсена Володимировича (паспорт се-

рії СС № 830885, виданий Долинським РВ УМВС України в Івано-Франківській 
області 16 листопада 1999 року; зареєстрований за адресою: Київська об-
ласть, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Козацька, буд. 6, 
корп. 2, кв. 5; РНОКПП 3034624038) для виконання обов’язків ліквідатора у 
справі про банкрутство ПАТ «ТОМАК».

У заяві про банкрутство зазначити Юринця Арсена Володимировича 
виконуючим обов’язки ліквідатора у справі про банкрутство ПАТ «ТО-
МАК».

Голова Зборів Васечко С.П.: «Всі питання порядку денного позачерго-
вих загальних зборів акціонерного товариства розглянуті, чи є у присутніх 
пропозиції чи зауваження щодо порядку ведення зборів? Немає. На цьому 
збори оголошую закритими. »

Голова Зборів  Васечко С.П.

Секретар Зборів  Бурбела А.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента,
що складається з однієї особи.

І. Загальні відомості. 
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АГРОКОМПЛЕКС ХМІЛЬНИКПРО-
дУКТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 35797976
3. Місцезнаходження: 22000, Вінницька область, місто Хмільник, вули-

ця Північна, 44
4. Міжміський код, телефон та факс: (04338) 22609
5. Електронна поштова адреса: par@35797976.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http:// www.35797976.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення: Акціонер Юхниця Євген Леонідович, який во-

лодіє простими іменними акціями у кількості 43 834 548 штук, що складає 
100% статутного капіталу товариства, прийняв одноосібне рішення 
№2/2018 від 06.09.2018 року, відповідно до якого, в зв’язку із закінченням 
терміну перебування на посаді, припинено повноваження ревізора Драги 
Олени Олексіївни, паспорт МЕ 207904, виданий 17.04.2003 року Дніпров-
ським РУ ГУ МВС України у м. Києві, на посаді була 5 років, розмір пакета 
акцій (у відсотках) – 0%.

Акціонер Юхниця Євген Леонідович, який володіє простими іменними 
акціями у кількості 43 834 548, що складає 100% статутного капіталу, 
прий няв одноосібне рішення від 06.09.2018 року №2/2018 обрати строком 
на три роки ревізора Драгу Олену Олексіївну, паспорт МЕ 207904 , вида-
ний 17.04.2003 року Дніпровським РУ ГУ МВС України у м. Києві, останні  
5 років займала посади: бухгалтер ТОВ «Редакція газети «Все про бухгал-
терський облік», ревізор ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», розмір 
пакета акцій (у відсотках) – 0%.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. 

ІІІ. Підпис. 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади: Директор Пилипенко П.Л. Дата: 07.09.2018 
року

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

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

1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "АКЦIОНЕРНИй 
КОМЕРЦIйНИй БАНК 
"КОНКОРд"

2. Код за ЄДРПОУ 34514392
3. Місцезнаходження 49000 м. Днiпро площа Троїцька, буд. 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0562-31-13-14 0562-31-04-38
5. Електронна поштова адреса info@concord.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://concord.ua

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою Банку 05.09.2018 року (протокол вiд 05.09.2018) з ме-

тою приведення складу Наглядової ради Банку у вiдповiднiсть до вимог, вста-
новлених законодавством щодо незалежностi директорiв акцiонерного товари-
ства, прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена 
Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ 
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» Смiрнова Олександра Юрiйовича, згiдно 
статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства». Смiрнов О.Ю. часткою 
у статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надано.

Смiрнов О.Ю. перебував на посадi члена Наглядової ради Банку з 
14.04.2017 р. по 12.04.2018 р., з 12.04.2018 р. по 05.09.2018 р. На посаду 
замiсть особи, повноваження якої припинено нiкого 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 Мiняйло Валентин Францевич
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.09.06
(дата)
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ПОВІдОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРА-

їНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
АСКА».

2. Код за ЄДРПОУ: 13490997
3. Місцезнаходження: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 221-07-64
5. Електронна поштова адреса: natalya.shevchuk@aska.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://aska.com.ua
7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. 

II. Текст повідомлення
1. 06.09.2018 р. рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

ПрАТ «УАСК УАСКА» (протокол № 2/2018) прийнято рiшення про схвалення 
вчинення Товариством значного правочину з Публiчним акцiонерним товари-
ством «Запорiзький металургiйний комбiнат «Запорiжсталь» (код ЄДРПОУ 
00191230), а саме: договору добровiльного страхування вiд вогневих ризикiв 
та стихiйних явищ та добровiльного страхування майна № 3432012 та всiх 
змiн до даного Договору, iз страховою сумою 7 498 409 102, 63 грн., де пред-
метом правочину є майновi iнтереси Страхувальника, що не суперечать За-
кону i пов'язанi з володiнням, розпорядженням, користуванням майном. Пред-
мет правочину: укладання договору добровiльного страхування майна. 
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 7 498 409 102, 63 грн. Вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 843 497 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 889%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 18 697 414 шт., 
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались у зборах  
18 662 090 шт., з яких 100% голосували «за» прийняття рiшення. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi 
законодавством, статутом ПрАТ «УАСК АСКА» не визначенi.

2. 06.09.2018 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «УАСК АСКА» (протокол № 2/2018) принято рiшення схвалити вчи-
нення Товариством на строк до проведення Товариства наступних чергових 
щорiчних зборiв акцiонерiв Товариства значних правочинiв, що будуть вчи-
нятись (укладатись) Товариством з дати прийняття рiшення, що стосувати-
муться страхування та/або перестрахування, за умовами яких ринкова 
вартiсть майна або послуги, що є предметом таких правочинiв (договорiв) 
перевищуватиме 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi. При цьому, сукупна вартiсть укладених значних 
договорiв страхування не повинна перевищувати 50 млрд. грн. Вартiсть 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 843 497 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 5927%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 18697414 шт., 
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались у зборах 
18662090 шт., з яких 100% голосували «за» прийняття рiшення. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi 
законодавством, статутом ПрАТ «УАСК АСКА» не визначенi.

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

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

Генеральний директор Шукатко А.О.
06.09.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Чернiгiвське автотранспортне 
пiдприємство - 17454"

2. Код за ЄДРПОУ 03119730
3. Місцезнаходження 14001, м.Чернiгiв, вул.Щорса, 65
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 672-164, 672-089 

(0462) 672-164
5. Електронна поштова 
адреса

mail@cheavtotrans.net.ua

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

atp-17454.in.ua

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

II. Текст повідомлення
Засiданням Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 07.09.2018 р.) 

прийнято рiшення про обрання Головою Наглядової ради Козира Володи-
мира Олександровича, як представника акцiонера ТОВ «Пассервiс-Люкс» 
(код ЄДРПОУ 32284593), який володiє часткою 23.811 % в статутному 
капiталi. Особою не надана згода на розкриття паспортних даних. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймає посади Генерального директора ПАТ «ЧАС», директора 
ТОВ «Пассервiс-Люкс». Особу обрано на один рiк. 

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

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

2. Т.в.о.Директора Кравченко Олександр Михайлович

07.09.2018

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРНIГIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIдПРИЄМСТВО - 17454”

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЗАВОд ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОН-
СТРУКЦІй ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОї».

2. Ідентифікаційний код юридичної особи – 31987690.
3. Місцезнаходження - 02140 , м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, буд. 3.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 591-77-30, (044) 591-77-30.
5. Електронна поштова адреса - o.subotenko@kovalska.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - https://smida.gov.ua/
site/31987690/.

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - 
Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють 
спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійо-
ваним особам, домінуючого контрольного пакета акцій.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дії: 05.09.2018 року. Найвища ціна придбання акцій 

протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій 
включно з днем набуття: дана інформація відсутня в зв'язку з тим, що 
інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на 
акції емітента у депозитарній системі України. Дата набуття такого па-
кета: дана інформація відсутня в зв'язку з тим, що інформація надій-
шла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у 
депозитарній системі України. Прізвище, ім’я, по батькові/наймену-
вання особи (осіб): Яніцька Лариса Анатоліївна. Ідентифікаційний код 
юридичної особи (осіб) - резидента або код/номер особи (осіб) з торго-
вельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчен-
ня місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридич-
ної особи (для юридичної особи - нерезидента): інформація відсутня. 
Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить 
особі (особам) в загальній кількості акцій до набуття права власності 
на такий пакет акцій: 0,000476%. Розмір частки (у відсотках), яка прямо 
або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості го-
лосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (за 
наявності інформації): 0,000476%. Розмір частки (у відсотках), яка пря-
мо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості 
акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 100%. Розмір 
частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі 
(особам) в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права 
власності на такий пакет акцій (за наявності інформації): 100%. Прізви-
ще, ім’я, по батькові/найменування юридичної особи, визначеної осо-
бами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передба-
чених статтями 65-65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»: 
Яніцька Лариса Анатоліївна.

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

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

2. директор   Пилипенко Сергiй Олександрович 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  10.09.2018
  (дата)
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство по 
газопостачанню та газифiкацiї 
"ЖИТОМИРГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03344071
3. Місцезнаходження 10002, м. Житомир, вул. Фещенка-

Чопiвського, 35
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0412) 42-27-42 (0412) 34-44-72

5. Електронна поштова адреса Oleksandra.Yasinska@lawalliance.com.
ua

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

http://zt.104.ua

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товари-

ства по газопостачанню та газифiкацiї «ЖИТОМИРГАЗ» вiд 07.09.2018 
(протокол засiдання Наглядової Ради №07/09-2018 вiд 07.09.2018) припи-
нено повноваження члена Правлiння Товариства Сушицького Вiталiя Во-
лодимировича - директора з капiтального будiвництва 07 вересня 2018 
року, у зв’язку зi звiльненням за угодою сторiн. 

Сушицький Вiталiй Володимирович перебував на посадi члена 
Правлiння - директора з капiтального будiвництва з 01.07.2016 (протокол 
засiдання Наглядової Ради №30/06-2016 вiд 30 червня 2016 року) по 
07.09.2018. На дану посаду Члена Правлiння iнша особа не призначалась. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова 
особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Частка в статут-
ному капiталi емiтента складає 0% .

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 Ющенко Валентин Iванович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

10.09.2018
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIї “ЖИТОМИРГАЗ”

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВ-
СЬКИЙ» (ідентифікаційний код 20597543) повідомляє про отримання 
06.09.2018р. від ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЄВРОСЕМ» (ідентифіка-
ційний код 34218716) повідомлення наступного змісту:

ПОВІдОМЛЕННЯ
про укладення договору, за наслідками виконання якого особа 

стане власником контрольного пакета акцій приватного акціо-
нерного товариства 

На виконання статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄВРОСЕМ» (ідентифікаційний код 
34218716) повідомляє про укладення 06.09.2018р. договору купівлі-
продажу простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 20597543), 
у кількості 4 879 819 (чотири мільйони вісімсот сімдесят дев’ять тисяч ві-
сімсот дев’ятнадцять) шт., номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн., що 

складає 85,381976 % у статутному капіталі. 
За наслідками виконання даного договору ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЄВРОСЕМ» (ідентифікаційний код 34218716) стане (прямо) власником 
контрольного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 20597543) у кіль-
кості 4 879 819 (чотири мільйони вісімсот сімдесят дев’ять тисяч вісімсот 
дев’ятнадцять) шт., що складає 85,381976 % у статутному капіталі.

директор  Коновалов І.О.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщене це повідомлення: 
http://plemzavod.pat.ua

Голова правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ» ОВЧАРЕНКО ВIКТОР МИХАЙЛОВИЧ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛЕМЗАВОд «ЯНЕНКІВСЬКИй» 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «дОМОБУдІВНИй КОМБІНАТ №4»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про 

зміну складу посадових осіб) емітента
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «дОМОБУдІВНИй КОМБІНАТ №4» 2. Організаційно-правова фор-

ма: Приватне акціонерне товариство; 3. Місцезнаходження: 04074, м. Київ, 
Лугова,13; 4. Код за ЄДРПОУ: 05503160; 5. Міжміський код та телефон, 
факс: (044) 430-96-66 6. Електронна поштова адреса: MV_DCK4@ukr.net; 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

Посада * Прізвище, ім’я, по 
батькові або повне 

найменування юридич-
ної особи

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)** або код 
за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6
07.09.2018 Припинено 

повноваження
Член Правління- директор Заводу 

залізобетонних виробів
Романенко Володимир 

Володимирович
д/в, д/в, д/в 0,189390

Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Протокол від 07.09.2018 року з Романенка Володимира Володимировича знято повноваження члена Правлін-
ня- директора Заводу залізобетонних виробів, на підставі Заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажанням, у зв'язку із звільненням 
з Товариства по переводу в іншу організацію. Частка у статутному капіталі товариства складає 0,189390%.. Посадова особа перебувала на цій посаді з 
04.04.2018 року. Посадова особа обиралася на цю посаду неодноразово. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
07.09.2018 Обрано Член Правління- директор Заводу 

залізобетонних виробів.
Бурлака Андрій 

Петрович
д/в, д/в, д/в 0,000000

Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДБК-4» Протокол від 07.09.2018 року Бурлаку Андрія Петровича обрано членом Правління- директором Заводу залізо-
бетонних виробів, на підставі Подання Голови правління ПрАТ «ДБК-4». Посадова особа часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Посадову 
особу на цю посаду обрано вперше. До обрання членом Правління- директором Заводу залізобетонних виробів , посадова особа займала посаду голов-
ного інженера Заводу залізобетонних виробів ПрАТ «ДБК-4». Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обира-
ються або припиняють повноваження) на кожну посаду. ** Зазначається у 
разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. Звіт роз-

друковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.03 (c) ТОВ «Фондові технології та консультації», MMIII - MMXVIII 
Голова правління ПрАТ «дБК-4» Разсамакін Андрій Вікторович

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



№172, 10 вересня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МЕТЛАйФ»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 32109907)

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
Цим Повідомленням Правління Товариства повідомляє:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТЛАйФ», ідентифіка-
ційний номер: 32109907; місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, 
вул. Симона Петлюри, 14 (надалі – «Товариство»), оголошує проведен-
ня позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «ЗЗА»).

Дата проведення ЗЗА: 12 жовтня 2018.
Час проведення ЗЗА: 11:00 за київським часом.
Місце проведення ЗЗА: Україна, м. Київ, вул. Симона Петлю-

ри, буд. 14, кабінет № 43.
Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА починатиметься о 10:00 за 

київським часом та закінчуватиметься о 10:30 за київським часом.
Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 

проведення ЗЗА: 6 вересня 2018.
Перелік акціонерів, які матимуть право брати участь у ЗЗА, повинен 

бути складений станом на 24 годину 8 жовтня 2018 (тобто на 24 годину 
за три робочих дні до дня проведення ЗЗА).
Правлінням Товариства затверджено такий Порядок денний ЗЗА 

(перелік питань):
1. Обрання Лічильної Комісії.
проект рішення: обрати Лічильну комісію у складі відповідно до вне-

сених пропозицій.
2. Зміни у складі Правління Товариства.

проект рішення: здійснити зміни у складі Правління Товариства від-
повідно до внесених пропозицій.

3. Про надання повноважень.
проект рішення: надати повноваження щодо вчинення дій, пов’язаних 

із впровадженням рішень Загальних Зборів акціонерів, згідно із відпо-
відними пропозиціями.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація, 
пов’язана із ЗЗА: www.metlife.ua

Порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами (доку-
ментами, пов'язаними з порядком денним ЗЗА Товариства), з якими 
вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА:

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, будуть надіслані акціонерам Товариства електронною поштою /фак-
сом згідно з законодавством та Статутом Товариства за їх запитом.

Також під час підготовки до ЗЗА Товариства усі акціонери Товариства 
можуть ознайомитися з матеріалами у робочі дні з понеділка по п’ятницю 
у робочий час з 09:00 до 18:00 за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 14

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. У 
випадку, якщо довіреність не містить завдання на голосування, пред-
ставник голосує на власний розсуд.

Якщо у Вас виникнуть додаткові питання, пропозиції, або якщо Вам 
знадобиться додаткова інформація пов’язана із ЗЗА, будь ласка, звер-
тайтеся до юридичного відділу

tel.: + 38 044 498 41 45
fax: +38 044 494 13 45
email: Legal@metlife.ua

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIдПРИЄМСТВО 17462"

2. Код за ЄДРПОУ: 03119658
3. Місцезнаходження: 14021, м.Чернiгiв, провул.Старобiлоуський, 4-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 644-731 (0462) 644-731 
5. Електронна поштова адреса: admin@atp17462.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://atp17462.pat.ua/emitents/reports
7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опосе-

редковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості 
акцій, які належать їй та її афілійованим особам: контрольного пакета у 
розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства; зна-
чного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій пу-

блічного акціонерного товариства; домінуючого контрольного пакета у роз-
мірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Чернiгiвське автотранспортне 

пiдприємство 17462» повiдомляє про надходження повiдомлення вiд 
Пiвень Наталiї Iванiвни (ІПН 2087724887) про набуття контрольного пакета 
акцiйприватного акцiонерного товариства вiдповiдно до договору даруван-
ня цiних паперiв вiд 20.06.2018 року набувачу безоплатно передано у 
власнiсть 1451862 акцiй, Розмiр частки акцiонера (власника) пiслязмiни (у 
вiдсотках до статутного капiталу) 75.744052 %. Розмiр частки акцiонера 
(власника) до змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) 0

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 Пiвень Михайло Олексiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.06.2018
(дата)

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АЙБОКС БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 21570492
3. Місцезнаходження 03015 м. Київ вул. Дiлова, буд. 9А
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 205-41-80 (044) 205-41-80

5. Електронна поштова 
адреса

bank@iboxbank.online

6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка 
додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття 
інформації

http://www.iboxbank.online/ua/osobliva_
informatsiya.html

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 

06.09.2018р. припинено повноваження Голови та Членів Ради АТ «Ай-
БОКС БАНК», обраних Загальними зборами акціонерів 20.04.2018р., у 
зв'язку iз достроковим вiдкликанням всього складу Ради Банку. Та-
ким чином відкликано Голову Ради Банку Захарчука О.В., (володiє 

часткою в статутному капiталi Банку у розмiрi 1,1117 %.), Члена Ради 
Банку Воротинського В.М., та незалежного Члена Ради Банку Мельни-
ченко В.В. (часткою в статутному капіталі Банку не володіють). Поса-
дові особи Банку непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не мають. дозволу на розкриття паспортних даних не нада-
ли.

Для приведення кiлькiсного складу Ради Банку у вiдповiднiсть до вимог 
законодавства рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
06.09.2018р. терміном на три роки обрано Членами Ради АТ «АЙБОКС 
БАНК» наступних осіб:

Захарчука О.В., володiє часткою в статутному капiталi Банку у розмiрi 
1,1117 %. Відповідно до Рiшення засідання Ради Банку вiд 06.09.2018р. За-
харчук О.В. обраний Головою Ради Банку. Протягом останнiх п’яти рокiв 
займав посаду юрисконсульта в ТОВ «Компанiя Енергобудлiзинг»;

Воротинського В.М., часткою в статутному капіталі Банку не володіє. 
Воротинський В.М. є представником акцiонера Шпильової Iрини Григорiвни 
(частка в статутному капiталi Банка 5,1225% ). Відповідно до Рiшення за-
сідання Ради Банку вiд 06.09.2018р. Воротинський В.М. обраний секрета-
рем Ради Банку. Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступні посади: з 
01.02.2010 р. по 20.03.2018р.- ТОВ «Компанiя Енергобудлiзинг», юрискон-
сульт; з 21.03.2018р.- ТОВ «УкрХотелIнвест Компанi», директор;

Мельниченко В.В., часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Про-
тягом останнiх п’яти рокiв займав наступні посади: з 2013р.-2015р.  
ПАТ «Банк Форум» - економiст вiддiлу операцiйної дiяльностi Дарницького 
вiддiлення м. Київ, № 1100, з 2015р. - по теперiшнiй час ПАТ «Артем - 
Банк»- головний спецiалiст управлiння розвитку та координацiї мережi 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“АйБОКС БАНК”
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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 № 18172
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
07.09.2018 р. 

вiддiлень. Мельниченко В.В. обраний як незалежний член ради Банку.
Ковальську А.Г., часткою в статутному капіталі Банку не володіє. 

Протягом останнiх п’яти рокiв займала наступні посади: з 2007р. по 
теперiшнiй час головний бухгалтер Благодiйної органiзацiї «Ялтин-
ська Європейська Стратегiя». Ковальська А.Н. обрана як незалежний 
член ради Банку.

демиденко О.М., часткою в статутному капiталi Банку не володіє. 
Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступні посади: з 1992р.-2016р. 
приватний пiдприємець. На даний час безробiтний. демиденко О.М. 
обаний як незалежний член ради Банку.

Посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не мають. Дозволу на розкриття паспортних даних не надали.

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 Хейло Галина Михайлiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.09.06
(дата)
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