
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«19» червня 2018  м. Київ  № 395

Щодо видачі ліцензії на 
провадження професійної 
діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з торгів-
лі цінними паперами, а 
саме діяльності з управ-
ління цінними паперами,
ТОВ «ФІРМА «МОТОР - ДІ-
ЛЕР» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 
24513000)

За підсумками розгляду заяви від 26.03.2018 № 124 
(вх. Комісії від 27.03.2018 № 10148) та документів, по-
даних заявником до Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку (далі – Комісія) на видачу ліцен-
зії на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними папе-
рами, а саме діяльності з управління цінними папера-
ми, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затверджених 

рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 № 817 (зі змінами), зареє-
строваних в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за 
№ 854/23386, 

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

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «МОТОР - ДІЛЕР» (69068, м. Запо-
ріжжя, вул. Омельченка, буд. 21; ідентифікаційний код 
юридичної особи 24513000) ліцензію на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності 
з торгівлі цінними паперами, а саме діяльності з управ-
ління цінними паперами.

2. Департаменту ліцензування професійних учасни-
ків фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити вне-
сення відповідних змін до ліцензійного реєстру профе-
сійних учасників фондового ринку та забезпечити 
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

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

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 395, 398 від 19.06.2018 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

№117 (2870) 21.06.2018 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
19.06.2018  м. Київ  № 398

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів, 
емітованих ПАТ «Капустян-
ський граніт»

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усунен-
ням ПАТ «Капустянський граніт» порушень, які були під-
ставою для винесення рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 18.05.2017 № 354 
«Щодо зупинення внесення змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів щодо акцій, емітованих 
ПАТ «Капустянський граніт», та враховуючи лист гене-
рального директора ПАТ «Капустянський граніт» від 
15.05.2018 № 20 (вх. № 17414 від 16.05.2018),

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

В И Р І Ш И Л А:
1. Відновити з 20.06.2018 року внесення змін до систе-

ми депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних па-
перів, емітованих ПАТ «Капустянський граніт» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 31652348). 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 18.05.2017 № 354 «Щодо зупинення внесення змін до 
системи депозитарного обліку цінних паперів щодо ак-
цій, емітованих ПАТ «Капустянський граніт».

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно з моменту отримання довести до відома де-
позитарних установ, що здійснюють облік прав власності 

на цінні папери, емітовані ПАТ «Капустянський граніт» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 31652348), у де-
позитарній системі України, дане рішення Комісії.

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. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «Капустян-
ський граніт» (ідентифікаційний код юридичної особи 
31652348), ПАТ «Національний депозитарій України» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

7. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

9. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити розміщення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

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 19 червня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Положення про 
провадження депозитарної діяльності»

рішення схвалено
(для оприлюднення)

2. Щодо погодження проекту постанови Правління Національного банку України 
«Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної та 
клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами 
щодо цінних паперів Національним банком України»

прийнято рішення
без зауважень

3. Щодо видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме діяльності з управління 
цінними паперами, ТОВ «ФІРМА «МОТОР–ДІЛЕР» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 24513000)

прийнято рішення

4. Щодо реєстрації випуску акцій АТ «Закритий недиверсифікований венчурний 
корпоративний інвестиційний фонд «ФРЕЯ», що здійснюється з метою спільного 
інвестування, та проспекту емісії цих акцій

прийнято рішення

5. Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

6. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних 
паперів, емітованих ПАТ «Капустянський граніт»

прийнято рішення

7. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Приватного акціонерного 
товариства «ГРАВІТОН», що пропонуються для приватного розміщення

прийнято рішення

8. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватно-
го акціонерного товариства «Чумак»

прийнято рішення

9. Щодо зупинення обігу акцій Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» прийнято рішення

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами) та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до докумен-
тів, наданих ПрАТ «Торгівельно-виробниче підприємство 
«Укрторгбудматеріали» (20700, Черкаська область, 
м. Сміла, вул. Мазура, 2, код за ЄДРПОУ: 05470294), на 
скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «Торгівельно-
виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали» у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасо-
вано реєстрацію випуску ПрАТ «Торгівельно-виробниче 
підприємство «Укрторгбудматеріали». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Торгівельно-виробниче 
підприємство «Укрторгбудматеріали» від 06 січня 2011 
року № 1/23/1/2011 (дата видачі – 12.06.2012 р.), видане 
Центральним територіальним департаментом Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 169-КФ-С-А від 19 черв-
ня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами) та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до докумен-
тів, наданих ПрАТ «АІСЕ Україна» (01001, м. Київ, 
вул. Михайлівська, буд. 12-Б, код за ЄДРПОУ: 21691356) 
на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акці-
онерного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «АІСЕ 
Україна» (код за ЄДРПОУ: 21691356) – розпорядження 
№ 174-КФ-З від 19 червня 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: 

«21» червня 2018 року.
20.06.2018 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.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановні акціонери
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИй ТЕХНОЛОГІЧ-
НИй ІНСТИТУТ «УКРНАФТОГАЗБУДПРОЕКТ»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 01291382, місцезнаходження 
юридичної особи: Україна, 01030, м. Київ,  

вул. Богдана Хмельницького, 51-Б)
Повідомляємо про скликання позачергових загальних зборів  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛО-ГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «УКРНАФТОГАЗ-
БУДПРОЕКТ» (надалі – «Товариство»), які відбудуться «09» липня 2018 
року о 11 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 03110, м. Київ, вул. Пи-
роговського, 19, корпус 8, поверх 2, праве крило, кімната 4.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах від-
будеться «09» липня 2018 року з 09 години 30 хвилин до 10 години  
30 хвилин за місцем проведення зборів.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціоне-
рів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах - станом на 24 годину «03» липня 2018 р.

Проект порядку денного Загальних зборів (перелік питань, що 
виносяться на голосування):

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товари-
ства.

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів То-
вариства.

3. Про затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових 
Загальних зборів Товариства.

4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами обра-

ної Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

7. Про надання згоди на вчинення від імені Товариства значних правочинів.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного позачергових загальних зборів розміщена на 
власному веб-сайті Товариства: https://smida.gov.ua/site/01291382/.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових за-
гальних зборів до дня проведення позачергових загальних зборів, акціоне-
ри Товариства та/або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами 
(документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного позачергових загальних зборів у робочі дні з 09 години 30 хвилин до 
14 години 00 хвилин за адресою: Україна, 03110, м. Київ, вул. Пироговсько-
го, 19, корпус 8, поверх 2, праве крило, кімната 4, а в день проведення по-
зачергових загальних зборів – також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними 
матеріалами (документами) – Сподін Сергій Юрійович тел. (044) 2871125. 
Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного надсилати за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Ярославська, 4-Б, для Сподіна Сергія Юрійовича.

Наглядова Рада Товариства
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ЦЕНТРЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 22927045
3. Місцезнаходження 03022, м.Київ,  

Козацька, 120/4 лiт. "Є"
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364-02-00 (044) 364-02-66 
5. Електронна поштова адреса kanc@centrenergo.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.centrenergo.com

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

II. Текст повідомлення
З 18.06.2018 припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї 

ПАТ «Центренерго» - Фонду державного майна України без прийняття 
рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента. Пiдстава для припи-
нення повноважень - заява про припинення повноважень за власним ба-
жанням з 18.06.2018. Володiє пакетом акцiй у розмiрi 78,289 %. Фонд дер-
жавного майна України був членом Ревiзiйної комiсiї з 22.07.2016 до 
18.06.2018. На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого 
не обрано.

З 18.06.2018 припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «Центренерго» - Степанчук Свiтлани Iванiвни без прийняття рiшення 
вiдповiдним органом управлiння емiтента. Пiдстава для припинення повно-
важень - заява про припинення повноважень за власним бажанням з 
18.06.2018. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi члена 
Ревiзiйної комiсiї з 22.07.2016 до 18.06.2018. На посаду замiсть особи, по-
вноваження якої припинено, нiкого не обрано.

З 18.06.2018 припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «Центренерго» - Чугунова Олексiя Iгоровича без прийняття рiшення 
вiдповiдним органом управлiння емiтента. Пiдстава для припинення повно-
важень - заява про припинення повноважень за власним бажанням з 
18.06.2018. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi члена 
Ревiзiйної комiсiї з 22.07.2016 до 18.06.2018. На посаду замiсть особи, пов-
новаження 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 Коземко Олег Миронович
Виконуючий обов’язки 
Генерального директора 
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. (дата)

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

“НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА”
Додаток 28  

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "НОВОАЗОВСЬКА 
ПТАХОФАБРИКА"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

00696450

3. Місцезнаходження емітента 87500 м. Марiуполь  
пр. Миру, буд. 95-Б

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0629)63-15-78 (0629)63-15-78

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

novptf@yandex.ua

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

www.novoazptah.pat.ua

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

2. Текст повідомлення
Директор Корюк Андрiй Олексiйович (посадова особа не дала згоди на 

розкриття паспортних даних ) повноваження продовженi з 19.06.2018 р.
(дата вчинення дiї 18.06.2018) Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 78.722175% на суму 4 651 517.00 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 
3 (три) роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: дирек-
тор ПрАТ «НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА», директор ТОВ «Т.П. 
«СТРОНГ». Рiшення прийнято Наглядовою радою ПрАТ «НОВОАЗОВ-
СЬКА ПТАХОФАБРИКА» (протокол №5/2018 вiд 18.06.2018р..

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

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

2. Найменування посади.
Директор ____________ 
Корюк Андрiй Олексiйович  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

 (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДЕРЕВIЙ"

2. Код за ЄДРПОУ : 21098301
3. Місцезнаходження: 33018, м.Рiвне, вул.Курчатова, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362) 64-41-17 (0362)64-41-24
5. Електронна поштова адреса: dereviy@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dereviy.pat.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про набуття прямо або опо-

середковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням
кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам: контроль-
ного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерно-
го товариства; значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше
відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства; домі-
нуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих
акцій акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
19.06.2018 року ПрАТ "Деревiй" (надалi-Товариство) отримала вiд акці-

онера Гусарук Вiкторiї Олександрiвни письмове повiдомлення про набут-
тя разом з її афiлiйованою особою Гусаруком Олександром Iвановичам
права власностi на контрольний пакет акцiй - 89,963%. Найвища ціна
придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття кон-
трольного пакету акцій включно з днем набуття  становить 0,25 грн. (нуль
гривень 25 копійок) за одну акцiю. Дата набуття контрольного пакета ак-
цiй Товариства Гусарук Вікторією Олександрівною разом з її афiлiйова-
ною особою - 18.06.2018 року. 

Розмiр частки акцiй Гусарук Вiкторiї Олександрiвни в загальнiй кiлькостi
акцiй до набуття контрольного пакета акцiй Товариства - 0,652%. Розмiр
частки акцiй Гусарук Вiкторiї Олександрiвни в загальнiй кiлькостi акцiй пiс-
ля набуття контрольного пакета акцiй Товариства - 79,977%. Контрольний
пакет акцiй набуто одноособово, опосередкованої участi немає. Розмiр
частки акцiй Гусарук Вiкторiї Олександрiвни в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй до набуття контрольного пакета акцiй Товариства - 0,659%. На
момент розкриття повiдомлення iнформацiї щодо розмiру частки в за-
гальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi немає в
наявностi тому iнформацiя не надається.

Розмiр частки акцiй афiлiйованої особи Гусарука Олександра Iвановича
в загальнiй кiлькостi акцiй до придбання  - 0%. Розмiр частки акцiй Гуса-
рука Олександра Iвановича в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля придбання -
9,986%. 

На момент розкриття повiдомлення iнформацiї щодо розмiру частки в
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi немає
в наявностi тому iнформацiя не надається.

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

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

Голова правління Шевчук Сергiй Васильович  
19.06.2018 року.
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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)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

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

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

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціо-
нерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
18 червня 2018 року ПАТ «МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШЗАВОД» 

отримано від ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, 
яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерного товариства вих. № 162027зв від 15 червня 2018 
року. Згідно даних переліку акціонерів сформованого станом на 08 черв-
ня 2018 року, розмір пакету акцій «фізичної особи» зменшився з 374 274 
штук акцій до 26 960 штук акцій. Розмiр частки акцiонера до змiни 
розмiру пакета акцiй складав: в загальній кількісті акцій 374 274 шт., 
16,164400 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного 
капiталу та 24,935126 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр 
частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй склав: в загальнiй кiлькостi 
акцій 26 960 шт., 1,164365 % в загальній кількості акцій у відсотках до 
статутного капiталу та 1,796147 % в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй.

18 червня 2018 року ПАТ «МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШЗАВОД» 
отримано від ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, 
яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерного товариства вих. № 162027зв від 15 червня 2018 
року. Згідно даних переліку акціонерів сформованого станом на 08 черв-
ня 2018 року, розмір пакету акцій «фізичної особи» зменшився з 551 896 
штук акцій до 88 811 штук акцій. Розмiр частки акцiонера до змiни 
розмiру пакета акцiй складав: в загальній кількісті акцій 551 896 шт., 
23,835600 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного 
капiталу та 36,768775% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр 
частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй склав: в загальнiй кiлькостi 
акцій 88 811 шт., 3,835625 % в загальній кількості акцій у відсотках до 
статутного капiталу та 5,916824 % в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй.

18 червня 2018 року ПАТ «МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШЗАВОД» 
отримано від ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, 
яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерного товариства вих. № 162027зв від 15 червня 2018 
року. Згідно даних переліку акціонерів сформованого станом на 08 черв-
ня 2018 року, «юридичною особою» «УПЕТЕКСПОРТ ІНТЕРНЕШНЛ» 
(UPETEXPORT INTERNATIONAL S.R.L.) - нерезидент, 23934128 РУМУ-
НІЯ, місцезнаходження бульвар ІОН К.Братіану, буд.165, оф.9, муніци-
палітет Тирговіште, повіт Димбовіца) набуто права власності на пакет 
акцій. Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй складав: в 
загальній кількісті акцій 0 шт., 0,00 % в загальнiй кiлькостi акцiй у 
вiдсотках до статутного капiталу та 0,00 % в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй склав: в 
загальнiй кiлькостi акцій 810 399 шт., 35,000025 % в загальній кількості 
акцій у відсотках до статутного капiталу та 53,990930 % в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй.

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

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

2. Голова правлiння Трохимчук Володимира Назаровича 19.06.2018

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«МОНАСТИРИЩЕНСЬКИй МАШИНОБУДІВНИй ЗАВОД»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 
приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пуб лічне 
(відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АйТРОН-
УКРГАЗ МЕТЕРС КОМПАНІ", 
22939385, вулиця Виборзька, будинок 
103, м. Київ, Солом`янський, Київська 
область, 03067, Україна, (044) 490 77 10

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній 
базі даних Комісії

19.06.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

22939385.smida.gov.ua

Додаток 45 
до Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 4 розділу ІІ) 
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КАРТЕЛЬ»
31201893
01135, м. Київ, вул. Павлівська 29
(044) 502-69-00

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

19.06.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://www.depo.ua

{Положення доповнено новим додатком 45 згідно з Рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 
16.12.2014}

Повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КАРПАТИ-ЛАДА» . 2. Код за ЄДРПОУ: 13641999. 
3. Місцезнаходження: 76014, Iвано-Франкiвська обл., м.Iвано-Франкiвськ, 
вул.Є.Коновальця, 433. 4. Міжміський код, телефон, факс: (0342) 50-99-20. 
5. Електронна поштова адреса: ifcar@ukr.net . 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.
karpaty-lada.com.ua . 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст Повідомлення: Загальними зборами акцiонерiв емiтента 
15.06.2018р. прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з 
фінансово-господарською дiяльнiстю емітента, з сукупною граничною 
вартiстю 131 200 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 6560 тис.грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 2000 %. Загальна кiлькiсть го-
лосуючих акцiй емiтента: 1170. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах: 1164. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували: «за» прийняття рiшення - 1164; «проти» прийняття рiшення - 0.

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор Братовник І.Я. 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394 (044) 4983816  

(044) 4983815



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №117, 21 червня 2018 р. 
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ПОВIДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ IНФОРМАЦIЇ  
ПРО ЕМIТЕНТА 

I. Загальнi вiдомостi
1. Повне найменування 
емiтента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС"

2. Код за ЄДРПОУ 00913545
3. Мiсцезнаходження 08132, Вишневе, Київська,8
4. Мiжмiський код, телефон 
та факс

(044)495-64-05 (044)495-64-05

5. Електронна поштова 
адреса

oblbazaek@gmail.com

6. Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовується 
емiтентом для розкриття iнформацiї http://00913545.smida.gov.ua/; 
додатково – www.oblagrotehservis.com.ua
7. Вид особливої iнформацiї Змiна складу посадових осiб емiтента

II. Текст повiдомлення
Позачерговими загальнми зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС» (надалi – Товариство) що вiдбулись 
19.06.2018 р. прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб:

– припинено повноваження посадової особи – Голова комісії з припи-
нення (перетворення) Товариства Чагарна Катерина Бронiславiвна (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних); володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента - 0,00%; рішення прийнято в зв'язку із скасуванням 
Комісії з припинення (перетворення) як органу Товариства. Посадова осо-
ба емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Особа займала посаду з 30.03.2018 р.

– припинено повноваження посадової особи – Член комісії з припинен-
ня (перетворення) Чагарний Петро Миколайович (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних); володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента - 0,00%; рішення прийнято в зв'язку із скасуванням Комісії з при-
пинення (перетворення) як органу Товариства. Посадова особа емiтента 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа 
займала посаду з 30.03.2018 р.

– припинено повноваження посадової особи – Член комісії з припинен-
ня (перетворення) Рогова Iрина Вiталiївна (особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних); володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 
0,00%.; рішення прийнято в зв'язку із скасуванням Комісії з припинення 
(перетворення) як органу Товариства. Посадова особа емiтента непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа займала 
посаду з 30.03.2018 р.

– припинено повноваження Член комісії з припинення (перетворення) 
Демченко Iван Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних); володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,00%; рішення 
прий нято в зв'язку із скасуванням Комісії з припинення (перетворення) як 
органу Товариства. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа займала посаду з 
30.03.2018 р.

– припинено повноваження посадової особи – Член комісії з припинен-
ня (перетворення) Царук Григорiй Борисович (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних); володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента - 0,00%; рішення прийнято в зв'язку із скасуванням Комісії з при-
пинення (перетворення) як органу Товариства. Посадова особа емiтента 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа 
займала посаду з 30.03.2018 р.

– відновлено повноваження (обрано) на посаді особу Голова Правлiння 
Чагарна Катерина Бронiславiвна (особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних) строком на один рiк; володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента - 0,00%; рішення прийнято в зв'язку із відновленням Правління як 
органу Товариства. Протягом останніх 5 років займала посаду Голова 
Правлiння, Голова Комісії з припинення (перетворення). Посадова особа 
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

– відновлено повноваження (обрано) на посаді Заступника Голови 
Правління особу Чагарний Петро Миколайович (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних) строком на один рiк; володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,00%; рішення прийнято в зв'язку 
із відновленням Правління як органу Товариства. Протягом останніх 5 років 
займав посаду Заступник Голови Правлiння, Член Комісії з припинення 
(перетворення). Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

– відновлено повноваження (обрано) на посаді Заступника Голови 
Правлiння з фiнансових та економiчних питань особу Рогова Iрина 
Вiталiївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком 
на один рік; володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 
0,00%.; рішення прийнято в зв'язку із відновленням Правління як органу 
Товариства. Протягом останніх 5 років займала посаду Заступник Голови 
Правлiння, Член Комісії з припинення (перетворення). Посадова особа 
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

– відновлено повноваження (обрано) на посаді Першого заступника Го-
лови Правлiння особу Демченко Iван Петрович (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних) строком на один рік; володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,00%; рішення прийнято в зв'язку із 
відновленням Правління як органу Товариства. Протягом останніх 5 років 
займав посаду Перший Заступник Голови Правлiння, Начальник відділу 
менеджменту, Член Комісії з припинення (перетворення). Посадова особа 
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

– відновлено повноваження (обрано) на посаді Керiвника технiчної 
служби особу Царук Григорiй Борисович (особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних) строком на один рiк; володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,00%; рішення прийнято в зв'язку із віднов-
ленням Правління як органу Товариства. Протягом останніх 5 років займав 
посади Заступника Голови Правлiння з технiчних питань, Керiвник технiчної 
служби, Член Комісії з припинення (перетворення). Посадова особа 
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
iз законодавством. Голова Правління Чагарна Катерина Бронiславiвна.

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 ТОВАРИ-
СТВО « МАРС «

2. Код за ЄДРПОУ 14309379
3. Місцезнаходження 01033 м. Київ вул. Володимирська 101
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 289-88-08 (044) 289-88-08
5. Електронна поштова адреса marс@marс.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://mapc.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Прийняття 
рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

II. Текст повідомлення 
1).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із за-

інтересованістю: 20.06.2018.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом право-

чину, визначена відповідно до законодавства: 2024,26 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 

109282 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є 

предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 1,85233%.

Істотні умови правочину, а саме:
Предмет правочину: нерухомість.
Повне найменування юридичної особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «МАРС».
Місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Володимирська 101.
Код за ЄДРПОУ юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або 

ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, 
де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для 
юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, 
заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: 14309379.

2).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із за-
інтересованістю: 20.06.2018.

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом право-

чину, визначена відповідно до законодавства: 4195,4 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 

109282 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є 

предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 3,83906%.

Істотні умови правочину, а саме:
Предмет правочину: нерухомість.
Повне найменування юридичної особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «МАРС».
Місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Володимирська 101.
Код за ЄДРПОУ юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або 

ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру краї-
ни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРКОРН КОРН 
ПРОСЕССІНГ ІНДАСТРІ»

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "IНТЕРКОРН КОРН 
ПРОСЕССIНГ IНДАСТРI"

2. Код за ЄДРПОУ 32616426
3. Місцезнаходження 49022, м. Днiпро, вул. Маршала 

Малиновського, буд. 120
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 732-12-38, (056) 732-12-39
5. Електронна поштова адреса secretary@intercorn.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

https://smida.gov.ua/site/32616426/

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

II. Текст повідомлення
Єдиним акцiонером ПрАТ «IНТЕРКОРН», який володiє часткою 100% у 

статутному капiталi емiтента, 18.06.2018р. було прийнято рiшення про на-
дання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: 

1. Предмет правочину: укладення генерального кредитного договору 
мiж АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПрАТ «IНТЕРКОРН» та ТОВ «Iнтерстарч 
Україна» на здiйснення кредитних операцiй, строк кредитування – до 
5 рокiв, але не довше, нiж до 01 липня 2023р. (включно). Ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є предметом правочину: загальний лiмiт кредитуван-
ня – еквiвалент 27 000 000,00 доларiв США (по курсу НБУ на 18.06.2018 р. - 
710 519,0 тис. грн.). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 507 956,0 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 139,88%. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 110 527 273 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 110 527 273 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 110 527 273 шт., «про-
ти» прийняття рiшення - немає. Додатковi критерiї для вiднесення право-
чину до значного правочину, що не передбаченi законодавством, статутом 
емiтента не визначенi.

2. Предмет правочину: укладення кредитного договору мiж АТ «Райф-
файзен Банк Аваль» та ПрАТ «IНТЕРКОРН» в межах генерального кредит-
ного договору, строк кредитування – до 5 рокiв, але не довше, нiж до 
01 липня 2023р. (включно). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-

метом правочину: загальний лiмiт кредитування – еквiвалент 20 000 000,00 
доларiв США (по курсу НБУ на 18.06.2018 р. - 526 310,0 тис. грн.). Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
507 956,0 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 103,61%. Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй - 110 527 273 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах - 110 527 273 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» - 110 527 273 шт., «проти» прийняття рiшення - не-
має. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, 
що не передбаченi законодавством, статутом емiтента не визначенi.

3. Предмет правочину: передача в iпотеку комплексу будiвель та споруд 
заводу з виробництва крохмалю, що належить емiтенту i розташований за 
адресою: м. Днiпро, вул.Маршала Малиновського, буд.120, для забезпе-
чення виконання зобов'язань за Генеральним кредитним договором. Рин-
кова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 
110 611,0 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 507 956,0 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 21,78%. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 110 527 273 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 110 527 273 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 110 527 273 шт., «про-
ти» прийняття рiшення - немає. Додатковi критерiї для вiднесення право-
чину до значного правочину, що не передбаченi законодавством, статутом 
емiтента не визначенi.

4. Предмет правочину: передача в заставу рухомого майна, що нале-
жить Товариству, а саме: основних засобiв/обладнання. Ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є предметом правочину: 171 109,0 тис. грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
507 956,0 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 33,69%. Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй - 110 527 273 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах - 110 527 273 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» - 110 527 273 шт., «проти» прийняття рiшення - не-
має. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, 
що не передбаченi законодавством, статутом емiтента не визначенi.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний директор Козловський Iгор Олегович

19.06.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ІНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССІНГ ІНДАСТРІ»

для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 
особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: 
14309379.

3).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із за-
інтересованістю: 20.06.2018.

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом право-

чину, визначена відповідно до законодавства: 2181,5 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 

109282 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є 

предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 1,99621%.

Істотні умови правочину, а саме:
Предмет правочину: нерухомість.

Повне найменування юридичної особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МАРС».

Місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Володимирська 101.
Код за ЄДРПОУ юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або 

ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру краї-
ни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - 
для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 
особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: 
14309379.

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

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

2.Голова Правління  Абрамовський В. М.
(підпис) М,П.  (ініціали та прізвище керівника) (дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №117, 21 червня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

8

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного 

товариства
Приватне акціонерне товариство «Виробничо-комерційна компанія 

«Укр паксервіс» (далі – Товариство), код ЄДРПОУ 01884248, місцезнахо-
дження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 21, повідомляє Вас про те, що 
9 липня 2018 року о 14 год. 00 хв. відбудуться позачергові загальні 
збори акціонерів за адресою: 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 21, 
адміністративний корпус, 2-ий поверх, кім. №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде здій-
снюватися реєстраційною комісією 9 липня 2018 року з 13 год. 00 хв. до 
13 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів. 

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у Загальних зборах – 3 липня 2018 року (станом на 24 годину за три 
робочі дні до дня проведення Загальних зборів).

ПОРЯДОК ДЕННИй ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів. 
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регла-

менту загальних зборів, порядку голосування та прийняття рішень на збо-
рах. 

4. Про припинення діяльності Приватного акціонерного товариства 
«Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс» шляхом перетворення у 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна компа-
нія «Укрпаксервіс».

5. Про порядок і умови здійснення перетворення Товариства. 
6. Про визначення порядку та умов реалізації права вимоги обов’язкового 

викупу акцій у акціонерів.
7. Про затвердження плану перетворення Товариства.
8. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки 

в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс».

9. Про обрання комісії з припинення (перетворення) Товариства, затвер-
дження її складу та визначення повноважень.

Проекти рішень до питань включених до порядку денного
Проект рішення до питання № 1.
Обрати Лічильну комісію у складі: Голова комісії – Журавльова Галина 

Анатоліївна, член комісії - Огієнко Олександра Федорівна. Встановити тер-
мін повноважень Лічильної комісії – до моменту обрання Зборами нового 
складу Лічильної комісії.

Проект рішення до питання № 2.
Бюлетень для голосування засвідчується шляхом проставлення напису 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» (у друкований або інший спосіб під час його виготовлен-
ня для видачі акціонеру), а також посвідчується підписом голови реєстра-
ційної комісії під час його надання акціонеру при реєстрації для участі у за-
гальних зборах.

Проект рішення до питання № 3.
Обрати Головою зборів – Куліка Андрія Костянтиновича, секретарем 

зборів – Лола Наталію Володимирівну.
Затвердити наступний регламент Зборів: 
- з питань порядку денного 1 - 3 рішення приймаються більшістю голосів, 

але більш як 50%+1 голосів акціонерів, що приймають участь у зборах;
- з питань порядку денного 4 - 9 рішення приймаються більш як 75+1% 

голосів акціонерів, що приймають участь у зборах.
Голосування проводити за принципом: одна голосуюча акція - один го-

лос. З усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою 
бюлетенів для голосування.

Надати час для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 3 
хвилин.

Проект рішення до питання № 4.
1. Припинити діяльність Приватного акціонерного товариства 

«Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс» (код за ЄДРПОУ 
01884248, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 21), ста-
тутний капітал 1 172 234,00 (один мільйон сто сімдесят дві тисячі двісті 
тридцять чотири) гривень шляхом його перетворення у Товариство з обме-
женою відповідальністю «Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс» 
(місцезнаходження 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 21), статутний капі-
тал 1 172 234,00 (один мільйон сто сімдесят дві тисячі двісті тридцять чоти-
ри) гривень.

2. З моменту державної реєстрації у встановленому порядку Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна компанія «Укрпак-
сервіс», що створене внаслідок перетворення Приватного акціонерного то-
вариства «Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс», є правонаступ-
ником всього його майна, прав та обов’язків, грошових коштів, зобов'язань 
та інших прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «Виробничо-

комерційна компанія «Укрпаксервіс», включаючи зобов’язання, які оспорю-
ються сторонами.

Проект рішення до питання № 5.
Затвердити Порядок перетворення Приватного акціонерного товариства 

«Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс» у Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс»:

П О Р Я Д О К
перетворення Приватного акціонерного товариства «Виробничо-
комерційна компанія «Укрпаксервіс» у Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс»
№ Найменування дії Строки
1. Прийняття на Загальних зборах акціонерів 

АТ рішень:
- Обрання Лічильної комісії загальних 
зборів.; 
- Затвердження порядку та способу 
засвідчення бюлетенів для голосування;
- Обрання Голови та Секретаря загальних 
зборів, затвердження регламенту 
загальних зборів, порядку голосування та 
прийняття рішень на зборах; 
- Про припинення діяльності Приватного 
акціонерного товариства «Виробничо-
комерційна компанія «Укрпаксервіс» 
шляхом перетворення у Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Виробничо-
комерційна компанія «Укрпаксервіс»;
- Про порядок і умови здійснення 
перетворення Товариства; 
- Про визначення порядку та умов 
реалізації права вимоги обов’язкового 
викупу акцій у акціонерів;
- Про затвердження плану перетворення 
Товариства;
- Про затвердження порядку та умов 
обміну акцій Товариства на частки в 
статутному капіталі Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Виробничо-
комерційна компанія «Укрпаксервіс »;
- Про обрання комісії з припинення 
(перетворення) Товариства, затвердження 
її складу та визначення повноважень.

У день проведення 
Загальних зборів 
акціонерів АТ  
(09.07.2018 р.)

2. Комісія з припинення ( перетворення) АТ 
письмово повідомляє державного 
реєстратора щодо прийняття рішення про 
припинення АТ

протягом 3-х робочих 
днів з дати прийняття 
рішення про припинення 
АТ шляхом перетворення

3. Внесення державним реєстратором запису 
про прийняття рішення про припинення АТ 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань 
(далі за текстом Протоколу – ЄДРПОУ) 

у день надходження 
документів від АТ

4. Повідомлення НКЦПФР шляхом розкриття 
особливої інформації стосовно припинення 
АТ шляхом перетворення в ТОВ 

– у загальнодоступній 
базі даних НКЦПФР про 
ринок цінних паперів – 
протягом 1 роб. днів з 
дати вчинення дії, але не 
пізніше 10.00 год. другого 
робочого дня, після дня 
вчинення дії;
– в офіційному друкова-
ному виданні – протягом 
5 робочих днів з дати 
вчинення дії;
- на власному веб-сайті 
– протягом 5 робочих 
днів з дати вчинення дії;
– подання до НКЦПФР 
– протягом 7 роб. днів з 
дати вчинення дії

5. Оприлюднення повідомлення про рішення 
щодо припинення АТ 
- державним реєстратором на офіційному 
веб-сайті
ЦОВВ з питань держ.реєстрації ЮО,ФОП 
та гр.формувань
- в офіційному друкованому виданні 

-у день надходження 
документів від АТ;
-протягом 30 днів з дати 
прийняття рішення про 
припинення АТ шляхом 
перетворення;

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІйНА КОМПАНІЯ «УКРПАКСЕРВІС»
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6. Робота Комісії з припинення 
(перетворення) щодо виявлення 
кредиторів АТ та письмового повідомлення 
їх про припинення АТ шляхом 
перетворення, порядок та строки 
заявлення вимог кредиторами

-протягом 30 днів з дати 
прийняття рішення про 
припинення АТ шляхом 
перетворення;

7. Зупинення обігу акцій АТ:
подання до НКЦПФР необхідних 
документів;
уповноважена особа НКЦПФР видає 
розпорядження про зупинення обігу акцій;
НКЦПФР направляє розпорядження 
емітенту та НДУ;
НКЦПФР забезпечує опублікування 
інформації про зупинення обігу акцій в 
офіційному друкованому виданні

протягом 10 роб. днів 
після прийняття рішення 
про припинення АТ 
шляхом перетворення
протягом 15 роб. днів з 
дати надходж. до 
НКЦПФР документів
протягом 3 роб. днів з 
дати видання розпорядж. 
про зупин. обігу акцій
протягом 15 календ. днів 
з дати видання розпоря-
дження про зупинення 
обігу акцій

8. Робота Комісії з припинення 
(перетворення) щодо задоволення або 
відхилення вимог кредиторів, що заявлені 
до АТ відповідно до ст. 105-107 ЦК України: 
- строк заявлення кредиторами своїх вимог 
до юридичної особи, що припиняється, не 
може становити менше двох і більше 
шести місяців з дня оприлюднення 
повідомлення про рішення щодо 
припинення юридичної особи;
- кожна окрема вимога кредитора, зокрема 
щодо сплати податків, зборів, єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування, страхових коштів 
до Пенсійного фонду України, фондів 
соціального страхування, розглядається, 
після чого приймається відповідне 
рішення, яке надсилається кредитору не 
пізніше тридцяти днів з дня отримання 
юридичною особою, що припиняється, 
відповідної вимоги кредитора;

протягом 2 місяців з дати 
оприлюднення повідо-
млення про припинення 
АТ

9. Викуп АТ акцій акціонерів, що не 
проголосували за прийняття Загальними 
зборами акціонерів рішення про 
припинення АТ шляхом перетворення, і 
звернулись з письмовою заявою про викуп

протягом 30 днів від дати 
прийняття рішення про 
припинення АТ – прийом 
від акціонерів письмових 
вимог про викуп 
протягом 30 днів після 
отримання вимоги – 
оплата акцій за ціною 
викупу

10. Обмін акцій АТ на відповідну кількість 
часток товариства – правонаступника 
(ТОВ)

до дня держ. реєстрації 
товариства – правонас-
тупника (ТОВ)

11. Скликання Загальних зборів акціонерів АТ Повідомлення акціонерів 
не менш як за 15 днів до 
дати Загальних зборів 
акціонерів АТ

12. Скликання Загальних (установчих) зборів 
учасників товариства – правонаступника 
(ТОВ)

у той же строк

13. Складення Комісією з припинення 
(перетворення) АТ передавального акту

після закінчення строку 
для пред’явлення вимог 
кредиторами та 
задоволення чи 
відхилення цих вимог, а 
також після викупу та 
обміну акцій

14. Проведення Загальних зборів акціонерів 
АТ та прийняття рішень з наступних 
питань, пов’язаних з його перетворенням:
- про затвердження передавального акту 
АТ;
- про Звіт Комісії з припинення 
(перетворення) АТ.

у день Загальних зборів 
акціонерів АТ

15. Проведення Загальних зборів учасників 
товариства – правонаступника (ТОВ) та 
прийняття рішень з наступних питань:
- про створення господарського товариства 
(ТОВ) шляхом перетворення;
- про визначення місцезнаходження 
товариства (ТОВ);

одночасно в день із 
Загальними зборами 
акціонерів АТ

 - про затвердження статуту товариства 
(ТОВ), утворюваного в результаті 
перетворення;
- про надання повноважень щодо 
підписання статуту товариства (ТОВ) від 
імені його учасників;
- про обрання органів управління 
товариства (ТОВ);
- про надання повноважень щодо 
державної реєстрації товариства (ТОВ);
- вирішення інших питань, пов’язаних зі 
створенням та подальшим існуванням 
товариства – правонаступника (ТОВ).

16. Скасування реєстрації випуску акцій та 
анулювання свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій АТ:
Комісія з припинення (перетворення) АТ 
подає до НКЦПФР необхідні документи;
уповноважена особа НКЦПФР видає 
розпорядження про скасування реєстрації 
випуску акцій;
розпорядження про скасування реєстрації 
випуску акцій направляється АТ та НДУ;
НКЦПФР забезпечує опублікування 
інформації про скасування реєстрації 
випуску акцій в одному зі своїх офіційних 
друкованих видань

прот. 10 роб. днів з дати 
затвердження переда-
вального акта
прот. 15 роб. днів з дати 
надходження необх. 
документів
протягом 3 робочих днів 
з дати видання розпоря-
дження
протягом 15 календарних 
днів з дати видання 
розпорядження

17. Голова Комісії з припинення 
(перетворення) АТ або уповноважена ним 
особа подають державному реєстратору 
необхідні документи, пов’язані з 
припиненням АТ та створенням товариства 
– правонаступника (ТОВ)

після закінчення 
процедури припинення, 
але не раніше 2 місяців з 
дати публікації повідо-
млення у офіційному 
друкованому органі

18. Внесення державним реєстратором запису 
про проведення державної реєстрації 
припинення АТ шляхом його перетворення 
до ЄДРПОУ 

у день надходження 
документів від АТ

19. Засновник (засновники) або уповноважена 
ними особа подають державному 
реєстратору документи, необхідні для 
державної реєстрації товариства – 
правонаступника (ТОВ)

одночасно в день 
подання документів, 
пов’язаних з припинен-
ням АТ

20. Державний реєстратор вносить до 
ЄДРПОУ запис про проведення державної 
реєстрації товариства – правонаступника 
(ТОВ)

строк держ. реєстрації 
товариства – правонас-
тупника не повинен 
перевищ. 24 год з дати 
надходж. документів для 
проведення держ. 
реєстрації правонаступ-
ника (ТОВ)

21. Закриття реєстру власників іменних цінних 
паперів

датою закриття реєстру є 
дата опублікування 
інформації про скасуван-
ня реєстрації випусків 
акцій в одному з 
офіційних друкованих 
видань НКЦПФР

22. Закриття банківського рахунку АТ 
відповідно до п. 20.2. Інструкції НБУ № 492

23. Відкриття банківського рахунку 
товариства – правонаступника (ТОВ) 
відповідно до п. 3.2. Інструкції НБУ № 492.

Проект рішення до питання № 6.
затвердити наступний порядок та умови реалізації права вимоги 

обов’язкового викупу акцій у акціонерів.
Відповідно до ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства» визна-

чений порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу 
акціонерним товариством належних їм акцій:

1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визна-
чену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, 
що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про 
скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало під-
ставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. 

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому стат-
тею 8 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий 
викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі. 

2. Акціонерне товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після 
прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги 
обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №117, 21 червня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

10

товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового 
викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

1) ціни викупу акцій;
2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;
4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та 

оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий 
викуп акцій).

3. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що 
стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має 
намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У 
вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його 
прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, 
тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової 
вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують 
його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги. 

4. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий 
викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, за-
значеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що 
належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхід-
ні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу 
яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах 
строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми опла-
ти.

Умови реалізації права вимоги обов’язкового викупу акцій передбачені 
ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: кожний акціо-
нер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення 
обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому простих ак-
цій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував 
проти прийняття загальними зборами рішення про перетворення товари-
ства.

Проект рішення до питання № 7.
Затвердити План перетворення Приватного акціонерного товариства 

«Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс» у Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс»:

ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ
Повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере 

участь у перетворенні:
Приватне акціонерне товариство «Виробничо-комерційна компанія 

«Укр паксервіс» (код за ЄДРПОУ 01884248, місцезнаходження: 04176, 
м. Київ, вул. Електриків, буд. 21), статутний капітал 1 172 234,00 (один міль-
йон сто сімдесят дві тисячі двісті тридцять чотири) гривень, перетворюється 
у Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна ком-
панія «Укрпаксервіс», (код за ЄДРПОУ 01884248, місцезнаходження: 04176, 
м. Київ, вул. Електриків, буд. 21) статутний капітал 1 172 234,00 (один міль-
йон сто сімдесят дві тисячі двісті тридцять чотири) гривень.

Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, 
а також суми можливих грошових виплат акціонерам:

При перетворенні Приватного акціонерного товариства «Виробничо-
комерційна компанія «Укрпаксервіс» всі його акції на загальну суму розміру 
його статутного капіталу 1 172 234,00 (один мільйон сто сімдесят дві тисячі 
двісті тридцять чотири) гривень конвертуються у частки учасників Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна компанія «Укр-
паксервіс», розмір статутного капіталу якого буде становити 1 172 234,00 
(один мільйон сто сімдесят дві тисячі двісті тридцять чотири) гривень. Кое-
фіцієнт конвертації акцій в частки 1:1. Інші цінні папери, крім простих імен-
них акцій, Товариство за час свого існування не випускало. Грошові виплати 
акціонерам в процесі перетворення акціонерного товариства не планують-
ся.

Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким 
товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цін-
них паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок 
перетворення, та/або перелік заходів, які пропонується вжити сто-
совно таких цінних паперів:

Інші цінні папери, крім акцій, по яким у правонаступника можуть виникну-
ти зобов’язання, Приватним акціонерним товариством «Виробничо-
комерційна компанія «Укрпаксервіс» не випускались.

Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими 
особами товариства у підприємницькому товаристві - правонас-
тупнику після завершення перетворення, та запропоновані до ви-
плати таким особам винагороди чи компенсації:

На посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс» пропонується Москален-
ко Віра Олександрівна.

Виплата винагород та компенсацій будуть встановлюватись трудовим 
договором».

Пояснення до Плану перетворення.
Метою припинення Приватного акціонерного товариства «Виробничо-

комерційна компанія «Укрпаксервіс» шляхом його перетворення у Товари-
ство з обмеженою відповідальністю є мінімізація витрат Товариства, 

пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як при-
ватне акціонерне товариство. Зміна організаційно-правової форми дозво-
лить уникнути цілого ряду витрат на послуги, що не мають безпосереднього 
відношення до господарської діяльності Товариства і сумарна вартість яких 
досягає значних розмірів. При перетворенні розмір статутного капіталу за-
лишається незмінним, всі акції конвертуються в частки учасників.

Проект рішення до питання № 8.
Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій Приватного акціо-

нерного товариства «Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс» на 
частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс»:

Акції Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна ком-
панія «Укрпаксервіс» конвертуються в частки у статутному капіталі Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна компанія «Укр-
паксервіс» та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток серед його учасників відбувається із збереженням спів-
відношення кількості акцій що були у акціонерів Приватного акціонерного 
товариства «Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс», а саме: за 
кожну 1 просту акцію Приватного акціонерного товариства «Виробничо-
комерційна компанія «Укрпаксервіс» номінальною вартістю 2 701,00 грн. 
власник акцій отримує частку в статутному капіталі Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс» на 
суму 2 701,00 грн. Коефіцієнт конвертації дорівнює 1 (одиниці).

Склад учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-
комерційна компанія «Укрпаксервіс», розмір часток в гривнях у статутному 
капіталі, якими кожний із них володітиме, відповідатиме складу акціонерів 
та номінальній вартості належних їм акцій за станом на дату затвердження 
установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс».

Розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс» - правонаступника При-
ватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна компанія «Укр-
паксервіс» відповідає розміру статутного капіталу Приватного акціонерного 
товариства «Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс» станом на 
день затвердження передавального акту та дорівнює 1 172 234,00 (один 
мільйон сто сімдесят дві тисячі двісті тридцять чотири) гривень.

Видача документів про підтвердження права власності на частку в ста-
тутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-
комерційна компанія «Укрпаксервіс» (далі – Свідоцтво) його учасникам 
здійснюватиметься після його державної реєстрації. Строк видачі свідоцтва 
не обмежується.

По завершенню процедури припинення шляхом перетворення Приватне 
акціонерне товариство «Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс» 
припиняє своє існування, про що вноситься відповідний запис до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна ком-
панія «Укрпаксервіс» з дня його реєстрації є правонаступником щодо всього 
майна, прав та обов’язків Приватного акціонерного товариства «Виробничо-
комерційна компанія «Укрпаксервіс» у тому числі тих, що оспорюються.

Розподіл часток підприємницького товариства – правонаступника відбу-
вається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціо-
нерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилось.

Проект рішення до питання № 9.
Обрати Комісію з припинення (перетворення) у наступному складі:
Голова Комісії з припинення (перетворення): Москаленко Віра Олек-

сандрівна, 11.05.1968 р.нар., паспорт серії СО №031335, виданий Вату-
тінським РУГУ МВС України в м. Києві 17 грудня 1998 року, адреса реє-
страції згідно паспорту: м. Київ, вул. Закревського, буд 5, кв. 131, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших 
обов’язкових платежів 2496800844;

Член Комісії з припинення (перетворення): Кулік Андрій Костянти-
нович, 03.10.1962 р.нар., паспорт серії НК №017425, виданий Деснянським 
ВМ УМВС України в Чернігівській обл. 05 жовтня 1995 року, адреса реє-
страції згідно паспорту: м. Київ, вул. Ревуцького, буд 4, кв. 14, реєстрацій-
ний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових 
платежів 2292112658;

Член Комісії з припинення (перетворення): Лола Наталія Володими-
рівна, 07.03.1970 р.нар., паспорт серії ТТ №278232, виданий Голосіївським 
РВ ГУДМС України в м. Києві 11 квітня 2015 року, адреса реєстрації згідно 
паспорту: м. Київ, вул. Кащенко, буд. 11, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків та інших обов’язкових платежів 2563310783.

Затвердити повноваження Комісії з припинення (перетворення) Приват-
ного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна компанія «Укрпак-
сервіс».

Повноваження Комісії з припинення (перетворення)
З моменту призначення Комісії з припинення (перетворення) Приватно-

го акціонерного товариства «Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксер-
віс» до неї переходять повноваження щодо управління всіма справами То-
вариства. Голова Комісії з припинення (перетворення) з моменту 
призначення уповноважений представляти інтереси Товариства у право-
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відносинах з третіми особами, має право вчиняти будь-які дії від імені Това-
риства без довіреності, підписувати від імені Товариства будь-які докумен-
ти, в тому числі, але не виключно, договори. У випадку неможливості 
виконувати повноваження голови Комісії з припинення (перетворення) з 
будь-яких причин, або відсутності голови Комісії з припинення (перетворен-
ня) з будь-яких причин всі повноваження голови Комісії з припинення (пере-
творення) переходять до заступника голови Комісії з припинення (перетво-
рення), який призначається Головою комісії з припинення (перетворення) з 
числа Членів комісії з припинення (перетворення).

Комісія з припинення (перетворення):
► здійснює дії, необхідні для оприлюднення повідомлення про припи-

нення ПрАТ «Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс» та строку за-
явлення кредиторами вимог до нього, який не може становити менше двох 
і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення 
щодо припинення юридичної особи;

► здійснює обмін акцій ПрАТ «Виробничо-комерційна компанія «Укрпак-
сервіс» на відповідну кількість часток у статутному капіталі товариства – 
правонаступника ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс»; 

► вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, письмово 
повідомляє їх про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи, 
забезпечує надання документів юридичної особи відповідним державним 
органам для проведення перевірок, у разі їх призначення, відповідно до за-
кону; 

► здійснює інвентаризацію майна ПрАТ «Виробничо-комерційна компа-
нія «Укрпаксервіс»;

► вживає заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості; 
► заявляє від імені ПрАТ «Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксер-

віс» позови про стягнення заборгованості з дебіторів Товариства; 
► заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до 

ПрАТ «Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс» вимог кредиторів; 
► скликає та забезпечує проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ 

«Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс», на яких приймається рі-
шення щодо затвердження звіту Комісії з припинення (перетворення) щодо 
виконання порядку, умов та строків перетворення ПрАТ «Виробничо-
комерційна компанія «Укрпаксервіс» у товариство з обмеженою відпові-
дальністю, а також затверджується передавальний акт;

► звітує перед Загальними зборами акціонерів про наслідки виконання 
порядку, умов та строків перетворення ПрАТ «Виробничо-комерційна ком-
панія «Укрпаксервіс» у товариство з обмеженою відповідальністю;

► складає та підписує передавальний акт; 
► забезпечує проведення установчих зборів товариства – правонаступ-

ника ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс»; 
► передає в установленому законодавством порядку документи, що 

підлягають обов’язковому зберіганню, відповідним архівним установам;
► вживає заходів щодо проведення державної реєстрації припинення 

юридичної особи в порядку, встановленому законодавством;
► вживає інших, передбачених чинним законодавством України заходів, 

пов’язаних з припиненням акціонерного товариства шляхом перетворення у 
товариство з обмеженою відповідальністю.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до по-
рядку денного, розміщена на веб-сайті Приватного акціонерного товариства 
«Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс»: .

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають 

можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Загальних зборів. Ознайомлення з матеріа-
лами відбувається з понеділка по п’ятницю з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 
за адресою: 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 21, адміністративний кор-
пус, 2-ий поверх, кім. №1, за попередньою домовленістю. Відповідальна 
особа за проведення ознайомлення акціонерів з документами – Москален-
ко Віра Олександрівна. В день проведення Загальних зборів ознайомитися 
з документами можливо за місцем проведення Загальних зборів. За додат-
ковою інформацією звертатися за телефоном: (044) 467-69-11.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону 
України «Про акціонерні товариства» мають можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених 
до порядку денного Загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного 
загальних зборів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, 
наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 
змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у 
зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше 
ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення 
загальних зборів.

При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність 
на право участі у Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною осо-
бою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиня-
ють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. 
Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою осо-
бою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства 
може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загаль-
них зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено за-
вданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на За-
гальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм 
представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити 
свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання 
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника.

Загальні збори скликаються у відповідності до частини 5 статті 47 Зако-
ну України «Про акціонерні товариства» з повідомленням акціонерів про 
проведення Загальних зборів Товариства не пізніше, ніж за 15 днів до дати 
їх проведення.

Наглядова рада  
ПрАТ «Виробничо-комерційна компанія  

«Укрпаксервіс»

До уваги Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ 
№ 522 «ПРОМВЕНТИЛЯЦІЯ», код за ЄДРПОУ: 01414169 (на-
далі  – Товариство та/або Емітент) повідомляє про проведення 27 липня 
2018 року позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), 
які відбудуться о 10:00 год за місцезнаходженням Товариства: 04116, 
м. Київ, вул.Довнар-Запольського,3/1, кв.1, в приміщенні управління 
№б/н, у Виробничому відділі. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у зборах: 23.07.2018р. Реєстрація акціонерів буде 
проводитись з 9:00 до 9:45 за місцем проведення зборів. У загальних 
зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до 
переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. 
На загальних зборах за запрошенням, також можуть бути присутні пред-
ставники, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (на-
далі - Закон). Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право 
представляти інтереси акціонерів на зборах, оформлену згідно з вимога-
ми чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо 
голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із 
зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосува-
ти. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голо-
сувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо до-
віреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонерам надаються права, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися. 
Пропозиції до порядку денного загальних зборів, вносяться не пізніше ніж 
за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, 
а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім 
днів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства, під час 
підготовки до загальних зборів, мають можливість ознайомитись з доку-
ментами та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань 
включених до проекту порядку денного, у період від дати надіслання ак-
ціонерам повідомлення по 26.07.2018 - включно (в робочі дні з 09:00 год., 
до 17:00 год.), а також у день проведення зборів, за адресою Товариства 
в приміщенні управління, у Виробничому відділі. Ліквідатор Благодир Ігор 
Васильович – відповідальний за порядок ознайомлення з матеріалами 
зборів. Довідки за тел.:(044)259-81-38. Інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів, 
запланованих на 27.07.2018 - розміщена на власному веб-сайті Товари-
ства за адресою: http://su522.aspectgroup.com.ua / Перелік питань вклю-
чених до проекту порядку денного / Порядок денний: 1. Обрання Лічиль-
ної комісії. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства. 
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання. 4. Затвердження порядку регламенту проведення загальних збо-
рів акціонерів. 5. Про скасування (відміну) рішеннь загальних зборів акці-
онерів, які відбулися 21-24.07.2018. 6. Про ліквідацію товариства. 7. Про 
обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора). 8. Затвердження порядку та 
строків ліквідації та порядку розподілу майна. Підтверджую достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні Ліквідатор І.В. Благодир.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРАВО ТДМ»
(код за ЄДРПОУ: 31605015, місцезнаходження: 01004, м. Київ, 

вул. Льва Толстого/Володимирська, 11/61 літера А) повідомляє про про-
ведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 лип-
ня 2018 року о 10-00 у кабінеті Голови Комісії з припинення за адресою: 
м. Київ, вул. Льва Толстого/Володимирська, 11/61 літера А. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 20 липня 2018 року. 

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 9:30 до 
9:50 в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціоне-
рам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати 
документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник та-
кож повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його 
повноваження.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://31605015.infosite.com.ua

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з 
порядком денним:

1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних 
зборів акціонерів.

2. Затвердження передавального акту. Ухвалення Статуту ТОВ 
«БРАВО ТДМ». Ухвалення рішення про підписання установчих доку-
ментів ТОВ «БРАВО ТДМ». 

Акціонери у робочі дні з 11:00 до 16:00 в кабінеті бухгалтерії за міс-
цезнаходженням Товариства: м.Київ, вул.Льва Толстого/Володимир-
ська, 11/61 літера А, в строк від дати надіслання повідомлення про 
проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів 
можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Кожний акціонер, відповідно до чин-
ного законодавства, має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим пред-
ставникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Упо-
вноважений представник також повинен мати довіреність (або інший 
документ), що посвідчує його повноваження. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазна-
ченими документами: Голова Комісії з припинення Болкісєва В.В. Те-
лефон: (044) 235-86-74.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законом Голова Комісії з припинення Болкісєва В.В. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«БРАВО ТДМ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про прийняття рішення про продовження строку діяльності 

ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО 
ВЕНЧУРНОГО ПАйОВОГО ІНВЕСТИЦІйНОГО 

ФОНДУ «РЕГІОНАЛЬНИй РОЗВИТОК» 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

1. ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21599716, 
ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяль-
ності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління 
активами), видана НКЦПФР згідно рішення №146 від 09.02.2016 р., строк дії з 
19.04.2016 р. необмежений), що діє від власного імені як компанія з управління 
активами ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК» (далі – «Фонд»), 
повідомляє, що Протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «КУА «ІНЕКО-
ІНВЕСТ» №19-06/2018-1 від 19.06.2018 р. прийнято рішення про продовжен-
ня строку діяльності Фонду на 6 (шість) років до 30.07.2024 р. включно. 

Учасники Фонду, які не згодні з вказаним вище рішенням, мають право по-
дати заявку на викуп належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду (далі – 
«Заявка»).

2. Порядок викупу:
2.1. Місце подання Заявок: 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, буд. 18.
2.2. Перелік документів, які необхідно подати Учасникам Фонду для викупу 

інвестиційних сертифікатів Фонду (далі – «ІС Фонду»): 
Для фізичних осіб-Учасників Фонду: 2 примірники Заявки (додаток 7 до По-

ложення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту 
спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013р. 
№1338 (далі – «Положення»); копію паспорта Учасника Фонду, засвідчену під-
писом власника; довідку про присвоєння Учаснику Фонду реєстраційного номе-
ру облікової картки платника податків чи належним чином засвідчену її копію; 
довідку або належним чином засвідчена копію довідки з банку про відкриття 
поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку Учасника Фонду.

Для юридичних осіб-Учасників Фонду: 2 примірники Заявки (додаток 8 до 
Положення); виписку з рахунку в цінних паперах Учасника Фонду станом на 
19.06.2018 р., що підтверджує право власності Учасника Фонду на ІС Фонду; 
довідку або належним чином засвідчену копію довідки з банку про відкриття 
поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку Учасника Фонду; витяг з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань (копія легалізованого витягу з торгового, банківського 
чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення упо-
вноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної 
особи), копію установчого документу Учасника Фонду (статут, меморандум 
тощо); засвідчений належним чином документ, що підтверджує повноваження 
керівника або уповноваженої особи, яка діє від імені Учасника Фонду (прото-
кол, наказ, довіреність тощо); копію паспорта керівника (уповноваженої особи) 
Учасника Фонду, засвідчену підписом власника; довідку про присвоєння керів-
нику (уповноваженій особі) Учасника Фонду реєстраційного номеру облікової 
картки платника податків або належним чином засвідчену її копію. 

Заявки, які не відповідають встановленій формі або оформлені неналеж-
ним чином не розглядаються.

2.3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснювати-
муться розрахунки з Учасниками Фонду: викуп ІС Фонду, у зв’язку з продовжен-
ням строку діяльності Фонду, буде здійснюватися за розрахунковою вартістю, 
визначеною на день прийняття відповідного рішення – 19.06.2018 р. Розрахун-
кова вартість ІС Фонду визначається як результат ділення загальної вартості 
чистих активів Фонду на кількість ІС Фонду, що перебували в обігу станом на 
день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду, а кількість 
ІС Фонду, які викуповуються в Учасника Фонду, не може перевищувати кількос-
ті ІС Фонду, власником яких Учасник Фонду був на день прийняття зазначеного 
вище рішення. Розрахункова вартість 1 (одного) ІС Фонду, за якою здійснюва-
тимуться розрахунки з Учасниками Фонду становить 11 692,25 грн. 

2.4.Дата початку приймання Заявок від Учасників Фонду: 19 червня 2018 р. 
2.5. Дата закінчення приймання Заявок від Учасників Фонду: 19 вересня 

2018 р.
2.6. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки з Учасниками 

Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчен-
ня реалізації активів Фонду, але не пізніше 19.01.2019 р. Розрахунки здійсню-
ються шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточні рахунки 
Учасників Фонду, вказані в Заявці.

2.7. Застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо 
Учасник Фонду подав Заявку, але не звернувся за розрахунками в установлені 
строки: у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з Учасником 
Фонду, який відповідно до Заявки передав ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» ІС Фон-
ду, але не звернувся за розрахунками в установлені строки (внаслідок закриття 
банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), ТОВ «КУА «ІНЕКО-
ІНВЕСТ» зобов’язане протягом 10 робочих днів після закінчення строку, вста-
новленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування таких коштів у 
порядку, визначеному нормативно-правовими актами НКЦПФР.

ЗВІТ 
про результати розміщення облігацій серії С

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРПОШТА», 

21560045 
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 97/2/2017-Т.
Дата реєстрації «06» листопада 2017 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій 
21 листопада 2017
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом емі-
сії облігацій)

20 листопада 2018 року (включ-
но) або до дати укладання дого-
ворів з першими власниками 
останньої облігації випуску чи 
відповідної серії облігацій, якщо 
таке укладання договорів з пер-
шими власниками відбудеться до 
20 листопада 2018.

фактична 07 червня 2018 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії облігацій)

2500 (дві тисячі п’ятсот) штук

фактично розміщених 2500 (дві тисячі п’ятсот) штук
4. Загальна номінальна вартість ви-
пуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

250 000 000,00 (двісті п’ятдесят 
мільйонів) гривен

фактично розміщених, грн 250 000 000,00 (двісті п’ятдесят 
мільйонів) гривен

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

251 677 101,00 (двісті п’ятдесят 
один мільйон шістсот сімдесят 
сім тисяч сто одна) гривня нуль 
копійок.

Облігації, придбані членами наглядо-
вої (спостережної) ради**

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

Облігації, придбані членами виконав-
чого органу**

Кількість (шт.):0

Сума, сплачена за облігації (грн):0
Облігації, придбані працівниками емі-
тента**

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

6. Кількість облігацій, що обліковують-
ся на рахунку в цінних паперах емітен-
та за результатами повернення внес-
ків, унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески***

-

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

-

Затверджено:
Виконувач обов’язків

генерального директо-
ра ПАТ «Укрпошта» 

(посада)

___________ 
(підпис)

М.П.

І.Ю. Смілянський
(прізвище, ім'я, по 

батькові)

Від емітента*:
Виконувач обов’язків

генерального 
директора ПАТ «Укр-

пошта» 
(посада)

___________ 
(підпис)

І.Ю. Смілянський
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від андеррайтера*: (Емітент не користується послугами андеррайтера).

Від Центрального депозитарію цінних паперів:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

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

зультати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.
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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 "ЗАПОРIЖ-
ТРАНС ФОРМАТОР"

2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське 

шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (061)270-39-00 (061)270-30-83
5. Електронна поштова адреса irina.shapovalova@ztr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.ztr.com.ua

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

II. Текст повідомлення
15.06.2018 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на 

вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є внесення змiн до 
Генерального договору про умови надання банкiвських гарантiй i акредитивiв. 
Вартiсть правочину: 917688,73 тис. грн. Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними 
рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 4639332 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
ПрАТ «ЗТР»: 19,78%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 
роздiлу 13 статуту ПрАТ «ЗТР» до значних правочинiв вiднесено: будь-якi дого-
вори, правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є 
їх предметом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.

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 Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.06.2018
(дата)

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ: 05495458
3. Місцезнаходження: 88000, м. Ужгород, О. Блистіва, 20
4. Міжміський код, телефон та факс: (0312) 66-08-45, (0312) 66-08-45
5. Електронна поштова адреса: avtos@za.uz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представ-
ництв

II. Текст повідомлення 
18.06.2018 року Наглядовою Радою ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (про-

токол №18/06/2018-1 від 18.06.2018) прийнято рішення ліквідувати (припи-
нити) ФІЛІЮ «ХУСТ-АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (код ЄДРПОУ 34418086), з місцем знаходженням: 
90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. І. Франка, буд. 203, що виконувала 
функції з торгівлі автомобілями та запасними частинами, а також надання 
послуг, пов’язаних з обслуговуванням, ремонтом та діагностикою тран-
спортних засобів.

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

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

2.
Генеральний директор Сиволожський Д.В.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПУТИЛЬСЬКИй ЛІСОКОМБІНАТ» 

(станом на 31.12.2017р. - Публічне акцiонерне товариство «Путильський 
лісокомбінат»)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента: 1. Повне найменування емітента, 

код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: 
Публiчне акцiонерне товариство «Путильський лiсокомбiнат», 00274507, 
Чернівецька обл., Путильський р-н, 59100, смт. Путила, вул. Україн-
ська, 186, (03738) 2-15-53. 2. Дата розкриття повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.06.2018; 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/zat-putilskii-l-sokomb-nat; 
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: ТОВ «Аудиторська фiрма «Юрек-Аудит», 22841651. 5. Інформація про 
загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів відбулися 25.05.2017р. з 
кворумом 93,3 %. Порядок денний: 1. Обрання голови та секретаря за-
гальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї. 3. Звiт наглядової 
ради за 2016р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Затвер-
дження рiшень наглядової ради. 4.Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово–
господарської дiяльностi у 2016р. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту. Визначення основних напрямкiв дiяльностi у 2017 р. 5. Звiт та 
висновки ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово–
господарської дiяльностi за 2016р. Прийняття рiшень за наслiдками роз-
гляду звiту та висновкiв. 

6. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 
пiдсумками роботи у 2016р.7 . Попереднє схвалення значних правочинiв, 
що можуть вчинятися у 2017 роцi. 8. Про повноваження наглядової ради. 
9. Затвердження кошторису на утримання наглядової ради у 2017р., за-
твердження розмiру винагороди головi та членам наглядової ради у 2017р., 
визначення особи, уповноваженої на пiдписання додаткiв до трудових 
договорiв, затвердження умов договорiв. 10. Затвердження розмiру вина-
городи головi та членам ревiзiйної комiсiї, визначення особи, уповноваже-
ної на пiдписання договорiв з ними, затвердження умов договорiв. 11. Про 
викуп акцiй товариства. З усіх питань порядку денного рішення прийняті. 
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв не надходи-
ло. 6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів за ре-
зультатами звітного та попереднього звітному років не приймались.
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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 
"КИЇВПРОЕКТ"

2. Код за ЄДРПОУ 04012780
3. Місцезнаходження 01030 м.Київ  

вул.Богдана Хмельницького,буд.16-22
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0442340520 0442340520

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

www.kyivproekt.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочи-
нів, щодо вчинення яких є заінтересо-
ваність

II. Текст повідомлення
19.06.2018 р. Наглядовою Радою ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» прийнято рiшення 

(Протокол № 12 вiд 19.06.2018 р.) про надання згоди на вчинення Публiчним 

акцiонерним товариством «КИЇВПРОЕКТ» правочину, щодо вчинення якого 
є заiнтересованiсть – укладання договору про надання послуг з обслугову-
вання об'єкта нерухомостi по вул. Богдана Хмельницького, 16-22 з Товари-
ством з обмеженою вiдповiдальнiстю «СПЕЦСТРОЙСТАНДАРТ», 
iдентифiкацiйний код 34963693.

Особа, яка має заiнтересованiсть у вчиненнi даного правочину є Голова 
Наглядової ради ПАТ «Київпроект» Свирида Олеся Миколаївна, ознака 
заiнтересованостi – є членом виконавчого органу (директор) ТОВ «СПЕЦ-
СТРОЙСТАНДАРТ» , яке є стороною даного правочину. Ринкова вартiсть 
послуг, що є предметом правочину (загальна сума Договору) складатиме 
5 760 000,00 грн. (П’ять мiльйонiв сiмсот шiстдесят тисяч гривень 
00 копiйок), з урахуванням ПДВ. Вартiсть активiв ПАТ «Київпроект» за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року скла-
дає 66 331 000,00 грн. (Шiстдесят шiсть мiльйонiв триста тридцять одна 
тисяча гривень 00 копiйок). Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є 
предметом правочину (загальної суми Договору) до вартостi активiв 
ПАТ «Київ проект» за даними останньої фiнансової звiтностi складає 
8,68 вiдсоткiв.

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 Гладуняк Роман Миколайович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.06.19
(дата)

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

емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні). 
І.Загальні відомості 1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІО НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ» 2.Код за ЄДРПОУ: 
00292333 3.Місцезнаходження: 69014 м.Запоріжжя, вул. М.Краснова, 12-а 
4.Міжміський код, телефон та факс: (061)228-28-84, (061)228-28-84 5.Елек-
тронна поштова адреса: marinaem@zpnerudprom.com.ua 6.Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: http://00292333.smida.gov.ua 7.Вид особливої інформації 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчи-
нення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 

ІІ.Текст Повідомлення. 19.06.2018р. Наглядовою радою ПАТ «ЗАПО-
РІЖНЕРУДПРОМ» прийнято рiшення: 

- Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення яко-
го є заiнтересованiсть, а саме договору про переведення боргу, згідно якого 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВА ДЕЛЮКС» 
(04070, м. Київ, Подільський район, вул. БРАТСЬКА, буд. 6; ЄДРПОУ 
41458295) приймає на себе зобов'язання ТОВ «РЕ-БОНА» перед ПАТ «ЗА-
ПОРІЖНЕРУДПРОМ». Борг ТОВ «РЕ-БОНА» перед ПАТ «ЗАПОРІЖНЕРУД-
ПРОМ» виник з договору купівлі-продажу цінних паперів №48-1(БВ17), 
укладеного між ТОВ «РЕ-БОНА» та ПАТ «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ» за участі 
Повіряного ТОВ «ПРБ» 14.08.2017р. За договором про переведення боргу 

ТОВ «АКВА ДЕЛЮКС» приймає на себе зобов'язання ТОВ «РЕ-БОНА» пе-
ред ПАТ «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ» в частині сплати боргу на умовах, визна-
чених договором купівлі-продажу цінних паперів №48-1(БВ17). Договір про 
переведення боргу діє з дати його підписання до 31.12.2019 року, а в разі не 
виконання сторонами своїх зобов'язань строк його дії пролонгується до мо-
менту виконання грошових зобов'язань в зазначеному розмірі. 

- Визначити можливість укладання додаткових угод, які можуть 
змiнювати умови договору щодо строкiв i форми оплати, в тому числі, але 
не виключно, у вигляді заліку зустрічних однорідних вимог. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства, та становить 
3 500 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фі-
нансової звітності - 66 572 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості май-
на або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 5,3%. 

Інформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та озна-
ки заiнтересованостi: ТОВ «АКВА ДЕЛЮКС»- сторона правочину є юридич-
ною особою, якою одноосібно володіє засновник- юридична особа, кінце-
вий бенефіціарний власник якої є посадовою особою (головою Наглядової 
ради) ПАТ «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ» - Агеєв Олександр Євгенович. 

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Голова правління Верховський С. С. 
19.06.2018

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ»

1. ПРАТ АЙТРОН-УКРГАЗ МЕТЕРС КОМПАНІ 5
2. ПРАТ БРАВО ТДМ 12
3. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «УКРПАКСЕРВІС» 8
4. ПРАТ ДЕРЕВІЙ 4
5. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ-АВТО 14
6. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 15
7. ПРАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 14
8. ЗНВПІФ «РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК» 13
9. ПРАТ ІНВЕСТОР 12
10. ПРАТ ІНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССІНГ ІНДАСТРІ 7
11. ПРАТ ІНФРАКОН 14
12. ПРАТ КАРПАТИ-ЛАДА 5
13. ПРАТ КАРТЕЛЬ 5
14. ПАТ КИЇВПРОЕКТ 15
15. ПРАТ МАРС 6
16. ПРАТ МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ КОТЕЛЬНИЙ ЗАВОД 5
17. ПРАТ НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 4
18. ПАТ ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС 6
19. АТ ПОЛІКОМБАНК 7
20. АТ ПОЛІКОМБАНК 12
21. ПАТ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «УКРНАФТОГАЗБУДПРОЕКТ» 3
22. ПАТ ПРОМВЕНТИЛЯЦІЯ 11
23. ПРАТ ПУТИЛЬСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 14
24. ПАТ УКРПОШТА 13
25. ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 4

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:



16

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 № 18117
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
20.06.2018 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

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

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

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


