
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

 ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту нормативного акта

Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку (далі – Комісія) у зв’язку із набранням чинності За-
кону України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо використання печаток юридични-
ми особами та фізичними особами – підприємцями» від 
23.03.2017 № 1982-VIII та з метою удосконалення вимог 
щодо подання об’єднаннями професійних учасників 
фондового ринку інформації до Комісії розроблено про-
ект рішення «Про затвердження Змін до Положення про 
об’єднання професійних учасників фондового ринку» 
(далі – Проект рішення).

Зазначеним проектом регуляторного акта передбача-
ється внести необхідні зміни в Положення про об’єднання 
професійних учасників фондового ринку, затверджене 
рішенням Комісії 27 грудня 2012 року № 1925, зареєстро-
ване в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за 
№ 182/22714 (зі змінами) (далі – Положення). 

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку – 
http://www.nssmc.gov.ua/.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення проси-
мо надсилати поштою на адресу Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ,  
вул. Московська, 8, корп. 30 департамент методології ре-
гулювання професійних учасників ринку цінних паперів; 
e-mail: oleg.gorbenko@nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить один місяць з дати оприлюднення проекту рі-
шення.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНфОрМацІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ Та 
НОВиНи НКцПфр

НКцПфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843, із змінами, п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, із змінами та доповне-
ннями, відповідно до документів, наданих ПАТ «Золо-
тоніське спеціалізоване автотранспортне підприєм-
ство», код за ЄДРПОУ: 14206024, 19700, Черкаська 
обл., м. Золотоноша, вул. Галини Лисенко, 20, на скасу-
вання реєстрації випуску акцій у зв`язку з перетворен-
ням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію 
випуску акцій ПаТ «Золотоніське спеціалізоване  
автотранспортне підприємство». Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ПАТ «Золотоніське спеціалізова-
не автотранспортне підприємство» від 24.06.2011 року 
№73/23/1/11, видане 24.06.2011 року Черкаським тери-
торіальним управлінням Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня №427-Кф-С-а від 26 грудня 2017 року.

*   *   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
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директора департаменту ліцензування професійних 
учасників фондового ринку, відповідно до пункту 3 роз-
ділу V Положення про порядок припинення пайового 
інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року за 
№2128/24660 (із змінами), та відповідно до наданих до-
кументів Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «ТАСК-інвест» для 
виключення відомостей про Закритий пайовий венчур-
ний недиверсифікований інвестиційний фонд «Пер-
спектива», реєстраційний код за Реєстром: 233607, з 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвес-
тування у зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію 
регламенту Закритого пайового венчурного неди-
версифікованого інвестиційного фонду «Перспек-
тива» Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «ТаСК-інвест», за-
реєстрованого 26.03.2007 року. Анульовано свідоцтво 
про внесення відомостей про Закритий пайовий вен-
чурний недиверсифікований інвестиційний фонд «Пер-
спектива», реєстраційний код за Реєстром: 233607, То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «ТАСК-інвест» до Єдиного дер-
жавного реєстру інститутів спільного інвестування від 
26.03.2007 року № 607, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку – розпорядження 
№ 0319-ІС від 26 грудня 2017 року.

*   *   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє 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 (із змінами), відповідно до докумен-
тів, що отримано від ПрАТ «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ» (вул. Семаш-
ка, 18, м. Маріуполь, Донецька область, 87504, код за 
ЄДРПОУ: 24815801), на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ПраТ «ІЛЛІЧ-
СТаЛЬ». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ  «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ» від 10 квітня 2012 року №51/1/12, 
видане Національною комісією з цінних паперів  
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№431-Кф-С-а від 27 грудня 2017 року.

27.12.2017 р.

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

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКцПфр обов’язкове.

Концепція «Підготовка та атестація фахівців фондового ринку 
та керуючих активами: прозорість і відповідність сучасним 

вимогам та міжнародним стандартам»
Фондовий ринок України продовжує перебувати на етапі інституційного становлення, що є 

типовим для країн з перехідною економікою. Рівень підготовки та етичні принципи фахівців, 
котрі працюють у цій сфері, – є важливим елементом забезпечення стабільного розвитку фон-
дового ринку. Задля вирішення цього питання було створено систему підготовки фахівців фон-
дового ринку. Водночас, існуюча модель підготовки фахівців потребує вдосконалення задля 
того, щоб стимулювати їх постійний професійний розвиток і вдосконалення, забезпечувати 
прозорість та незалежність оцінки кандидатів, а також відповідати кращим світовим практикам 
і потребам сучасного ринку. 

Громадська організація «Асоціація Інвестиційних Професіоналів» (що працює по ліцензії 
CFA Institute як «CFA Society Ukraine») висловлює щиру подяку всім учасникам опитування за 
їх цінний внесок в дане дослідження. Це незалежна публікація і думки, висловлені в ній, є дум-
ками авторів.
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ВСТУП

Сучасні тенденції розвитку фондових ринків свідчать про зміщення акцентів на забезпе-
чення вищого рівня захисту інвесторів та довіри до ринку. Це зумовлює необхідність підвищен-
ня вимог щодо кваліфікацій та освіти фахівців, а також стандартів професійної діяльності на 
ринку. Наглядові органи, саморегулівні організації та професійні асоціації різних країн все біль-
ше уваги приділяють питанням підготовки та оцінювання знань і навичок фахівців, які працю-
ють з цінними паперами чи надають інвестиційні консультації. В багатьох європейських країнах 
2017-2018 роки стають періодом переходу на більш високі стандарти знань та компетенцій 
фахівців фондового ринку, що має забезпечити вищий рівень захисту інвесторів, а також ціліс-
ність та ефективність ринків в цілому1. 

Функціонування фондового ринку передбачає те, що через механізм обігу фінансових ін-
струментів емітенти цінних паперів акумулюють значні фінансові ресурси, в тому числі і кошти 
приватних осіб. Ця особливість фондового ринку зумовлює необхідність його регулювання з 
боку як держави, так і саморегулівних організацій, задля забезпечення стабільності та ефек-
тивності. Передумовою успішного функціонування фондового ринку, особливо в країнах з пе-
рехідною економікою, є запровадження надійної регуляторної та наглядової системи. У цьому 
контексті поряд із нормативно-правовою базою, особливого значення набувають норми та 
принципи професійної поведінки та етичні стандарти, що розробляються і запроваджуються 
саморегулівними організаціями та професійними асоціаціями. Діяльність таких установ спря-
мована на забезпечення вищого рівня захисту прав інвесторів, прозорості здійснення опера-
цій, запобігання зловживанням на ринку та дотримання доброчесних правил торгівлі цінними 
паперами, а також зниження рівня систематичного ризику. Так, в багатьох розвинених країнах 
принципи і стандарти професійної поведінки та етичні норми розробляються та впроваджують-
ся саме професійними організаціями та асоціаціями та визнаються регуляторними органами 
як обов’язкові для дотримання на рівні всієї держави2.

Особливості функціонування фондового ринку та його значення в економічній системі зу-
мовлюють потребу у роботі на ньому професіоналів високого рівня, здатних доброчесно і сум-
лінно працювати з клієнтами. Адже залучення грошових коштів на фондовому ринку здійсню-
ється за допомогою фінансових посередників, і вони повинні володіти високими професійними 
якостями. Тому постає необхідність регулювання процедури відбору осіб для роботи з цінними 
паперами та управління активами через ефективну систему навчання та прозору процедуру 
атестації фахівців фондового ринку. Це вимагає законодавчих та регуляторних змін, а також 
переосмислення своєї відповідальності самими учасниками ринку. Метою таких змін є забез-

1 Guidelines for the assessment of knowledge and competence // European Securities and 
Markets Authority, 3 January 2017, 16 р. – Available at: https://www.esma.europa.eu/sites/default/
files/library/esma71-1154262120-153_guidelines_for_the_assessment_of_knowledge_and_
competence_corrigendum.pdf.

2 FINRA Registration and Qualification. –  Available at: http://www.finra.org/industry/series99.
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печення учасників фондового ринку висококваліфікованим персоналом, який володіє необхід-
ним рівнем знань та компетенції. Особлива увага в сучасних умовах має приділятись мораль-
ним та етичним питанням операцій з цінними паперами та управління активами.

Зважаючи на необхідність підвищення професійного рівня фахівців фондового ринку, На-
ціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку України та Громадська організація «Асо-
ціація Інвестиційних Професіоналів» (що працює по ліцензії CFA Institute як «CFA Society 
Ukraine») в лютому 2017 року підписали Меморандум щодо намірів співпраці у побудові в Укра-
їні прозорої системи сертифікації фахівців фондового ринку та керуючих активами, заснованої 
на незалежній оцінці кандидатів згідно з кращими світовими практиками3. Підписаний доку-
мент передбачає налагодження співпраці між державним, громадським та приватним секто-
ром задля вдосконалення існуючої системи підготовки та атестації фахівців фондового ринку.

Метою даного дослідження є вивчення української практики підготовки та атестації фахів-
ців фондового ринку та керуючих активами, визначення особливостей цієї системи та осно-
вних напрямів її реформування. Основою для розробки рекомендацій щодо необхідних змін 
стали опитування основних учасників фондового ринку щодо їх оцінки сучасної практики під-
готовки фахівців та визначення існуючих прогалин, а також вивчення міжнародного досвіду 
щодо навчання та атестації фахівців, які працюють з цінними паперами та надають інвестицій-
ні послуги. Особливу увагу приділено процедурі складання іспитів, наповненню тестових за-
вдань, врахуванню етичних аспектів та стандартів діяльності на фондовому ринку, а також 
способам забезпечення безперервного професійного розвитку.

Врахування запропонованих рекомендацій державними органами регулювання і саморе-
гулівними організаціями та асоціаціями сприятиме реформуванню сучасної системи підготов-
ки і атестації та встановленню вищих стандартів професійної та етичної поведінки учасників 
фондового ринку. Як наслідок, ґрунтовна підготовка та прозора система атестації фахівців, які 
працюють з цінними паперами, сприятиме не тільки підвищенню професійного рівня учасників 
фондового ринку, але й покращить систему захисту споживачів та надійність ринку, сприятиме 
ефективності його функціонування, а відтак стане додатковим чинником соціально-
економічного розвитку країни. 

1. ПІДГОТОВКа Та аТЕСТацІЯ фаХІВцІВ фОНДОВОГО риНКУ Та КЕрУЮЧиХ аКТи-
ВаМи: СУЧаСНа СиТУацІЯ Та ОСОБЛиВОСТІ рЕГУЛЮВаННЯ

1.1. Характеристика законодавчої бази та регуляторних підходів 
Для ефективного розвитку та стабільного функціонування фондового ринку актуальним є 

питання забезпечення учасників ринку висококваліфікованим персоналом. Першим кроком у 
напрямі регулювання фондового ринку було прийняття Закону України «Про цінні папери та 
фондову біржу» у 1991 році. Проте лише після прийняття Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні» в 1996 році почала створюватись система підготовки 
фахівців фондового ринку. Відповідно до цього Закону завдання щодо координації роботи з 
підготовки фахівців з питань фондового ринку, встановлення кваліфікаційних вимог та здій-
снення самої сертифікації покладається на Національну комісію з цінних паперів та фондового 
ринку (НКЦПФР)4.

У 1996 році Комісія розробила перший базовий нормативний документ із підготовки фахів-
ців фондового ринку — Положення про порядок навчання та атестації фахівців фондового 
ринку, затверджене наказом ДКЦПФР №215 від 24.09.96 року. Даний нормативний акт урегу-
льовував такі питання:

● відносини між Комісією і навчальними закладами щодо співпраці з питань навчання та 
атестації фахівців (зокрема, вимоги щодо навчальних планів, викладацького складу, бібліотеч-
ного фонду та обов’язки навчальних закладів);

● вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня кандидатів;
● порядок навчання кандидатів;
● правила організації атестації майбутніх фахівців задля забезпечення сумлінного і про-

фесійного виконання ними своїх обов'язків перед учасниками фондового ринку (зокрема, по-
рядок складання кваліфікаційного іспиту та вимоги до кваліфікаційного посвідчення в разі 
успішного складання іспиту).

На виконання пункту 1.1 даного Положення НКЦПФР затвердила типові програми навчан-
ня фахівців з питань фондового ринку, що складаються з базової та спеціалізованої програми 
навчання. Так, НКЦПФР були затверджені: 

● базова програма навчання фахівців з питань фондового ринку;
● спеціалізована програма навчання фахівців з питань торгівлі цінними паперами;
● спеціалізована програма навчання фахівців з питань депозитарної діяльності;
● спеціалізована програма навчання фахівців з питань управління активами;
● спеціалізована програма навчання фахівців з питань організації торгівлі на фондовому 

ринку;
● спеціалізована програма навчання фахівців з питань управління іпотечним покриттям;
● спеціалізована програма навчання фахівців з питань клірингової діяльності.
На сьогодні зміст базової та спеціалізованої програм навчання фахівців з питань фондово-

го ринку розробляється, оновлюється та затверджується НКЦПФР та обов’язково публікуються 
в засобах масової інформації. Наразі, не передбачені процедури залучення представників 
фондового ринку до розробки програм навчання.

У зв'язку з розвитком чинного законодавства України та зміною ринкового середовища 
НКЦПФР переглядає зазначені програми навчання та вносить відповідні зміни. Одночасно з 
цим Комісія вносить пропозиції Навчально-методичному центру НКЦПФР (Українському інсти-
туту розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету ім. Вади-
ма Гетьмана) щодо перегляду тестових завдань для складання кваліфікаційних іспитів з ура-
хуванням зазначених змін до програм навчання фахівців з питань фондового ринку.

Процедура сертифікації регулюється окремим Положенням про сертифікацію фахівців з 
питань фондового ринку, затвердженим рішенням НКЦПФР № 1464 від 13.08.2013 року. Цей 
нормативний акт урегульовує такі питання:

● порядок подання та розгляду документів для отримання сертифіката та дубліката серти-
фіката;

● порядок прийняття рішення про видачу сертифіката;
● підстави для відмови у сертифікації;
● підстави для анулювання сертифіката.
НКЦПФР вносить регулярні зміни до положення про сертифікацію задля підвищення ефек-

тивності цього процесу та відповідності сучасним умовам. Так, у 2016 році до положення були 
внесені посутні зміни, котрі запровадили механізм можливого анулювання сертифікату у ви-
падку втрати бездоганної ділової репутації, зокрема, у разі5: 

● встановлення ознак маніпулювання на фондовому ринку в діях сертифікованої особи та/
або неправомірного використання інсайдерської інформації;

● обіймання посади керівника професійного учасника, якого було визнано банкрутом 
(якщо до такого банкрутства ліцензіат був доведений під час безпосередньої діяльності керів-
ника, що підтверджене у встановленому законодавством порядку).

Таким чином, у вимоги до фахівців було внесено зміни, котрі стосуються гарантування 
етичної поведінки. Це відповідає кращому міжнародному досвіду та однозначно є кроками до 

3 Меморандум щодо намірів співпраці у побудові в Україні прозорої системи сертифікації 
фахівців фондового ринку та керуючих активами, заснованої на незалежній оцінці кандидатів 
згідно з кращими світовими практиками від 2 лютого 2017 року. – Режим доступу: https://www.
nssmc.gov.ua/documents/memorandum-mzh-nktspfr-ta-gromadsykoyu-organzatsyu-asotsatsya-
nvestitsynih-profesonalv/

4 До 7.06.2011 орган носив назву Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
5 Рішення НКЦПФР «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку» № 135 від 04.02.2016 року

забезпечення прозорості та сумлінності діяльності на фондовому ринку. Такі рішення НКЦПФР 
мають сприяти підвищенню рівня професіоналізму та відповідальності учасників фондового 
ринку та керуючих активами, а також покликані підвищити рівень довіри та впевненості у само-
му ринку. Водночас, наразі ці норми не застосовуються, і тому потребують актуалізації.

Попри певні недоліки та прогалини у процесах підготовки та атестації фахівців фондового 
ринку, законодавча база щодо сертифікації цілком відповідає найважливішим вимогам та між-
народним стандартам у цій сфері. Визначені у нормативно-правових документах НКЦПФР про-
цедури сертифікації фахівців з питань фондового ринку вже є важливим кроком до забезпечен-
ня фондового ринку висококваліфікованим персоналом.

1.2. Процес підготовки, атестації та сертифікації фахівців фондового ринку в Україні
На фондовому ринку України мають право здійснювати професійну діяльність тільки осо-

би, які мають відповідний сертифікат – документ встановленого зразка, який підтверджує факт 
взяття на облік сертифікованої особи та внесення її до реєстру сертифікованих осіб та надає 
право здійснювати дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на 
фондовому ринку6. Даний сертифікат видається регулятором ринку – Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку. Перелік осіб, які підлягають обов’язковій сертифікації, на-
ведено у Додатку А. 

Задля отримання сертифікату, необхідно забезпечити виконання таких вимог:
I. відповідність кандидатів вимогам щодо базової освіти;
II. обов’язкове навчання кандидатів;
III. складання кваліфікаційного іспиту;
IV. отримання кваліфікаційного посвідчення;
V. подання необхідного переліку документів на розгляд НКЦПФР.
І. Відповідність кандидатів вимогам щодо базової освіти. Особи, які претендують на 

одержання кваліфікаційного посвідчення, повинні мати освіту освітньо-кваліфікаційного рівня 
не нижче ніж «спеціаліст» або «магістр»7 за однією з визначених НКЦПФР спеціальностей (До-
даток Б). 

Разом з цим, ці вимоги щодо освіти не застосовуються до осіб, які мають загальний стаж 
роботи на фондовому ринку за будь-яким видом професійної діяльності не менше дев’яти ро-
ків8. 

Зазначимо, що існуючий перелік спеціальностей не відповідає затвердженому Кабінетом 
Міністрів України переліку галузей знань і спеціальностей, за якими сьогодні здійснюється під-
готовка здобувачів вищої освіти9, а отже, щонайменше потребує внесення змін та приведення 
у відповідність до чинного законодавства.

ІІ. Обов’язкове навчання кандидатів. Для забезпечення навчання та атестації фахівців з 
питань фондового ринку, НКЦПФР визначає навчальні заклади, котрі мають право здійснювати 
навчальну діяльність. Комісія має договори про співпрацю з рядом навчальних закладів, які 
виявили бажання проводити навчання фахівців з питань фондового ринку. Відзначимо, що та-
кий договір укладається на термін не більше двох років. Перелік установ, які готують фахівців 
з питань фондового ринку в Україні включає:

1. Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного 
університету;

2. АДС «Український міжнародний культурний центр»;
3. Харківський центр науково-технічної та економічної інформації;
4. Університет імені Альфреда Нобеля;
5. Одеський національний економічний університет.
Навчання майбутніх фахівців з питань фондового ринку здійснюється на підставі типових 

навчальних програм, що включають дві складові:
● базову програму навчання, яка є загальною для всіх учасників;
● спеціалізовану програму, яка відповідає напрямам діяльності та окремим спеціалізаціям. 

Залежно від того, яким видом діяльності майбутній фахівець має намір займатися на фондо-
вому ринку, він обирає для себе відповідну типову програму підготовки. НКЦПФР видає серти-
фікати на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної ді-
яльності на фондовому ринку, що включає таку діяльність (Додаток В): 

● торгівля цінними паперами;
● депозитарна діяльність;
● управління активами інституційних інвесторів;
● організація торгівлі на фондовому ринку;
● клірингова діяльність;
● діяльність з управління іпотечним покриттям.
При цьому навчання може проходити за повною програмою (якщо кандидат має намір 

вперше скласти іспит і отримати сертифікат) або за скороченою програмою. Щодо навчання за 
скороченою програмою НКЦПФР визначає такі умови: 

- якщо фахівець вже має стаж роботи на фондовому ринку протягом останніх трьох років 
та чинний сертифікат за певним видом діяльності і має намір пройти навчання за тим самим 
видом діяльності;

- якщо фахівець вже має сертифікат за певним видом діяльності і має намір пройти на-
вчання за іншим видом діяльності, якщо з дати одержання свідоцтва про навчання за базовою 
програмою пройшло не більше одного року.

За наявності стажу роботи на фондовому ринку не менше трьох років на момент подання 
документів для складання кваліфікаційного іспиту керівник професійного учасника або само-
регулівної організації професійних учасників фондового ринку має право складати кваліфіка-
ційний іспит з відповідної спеціалізації без обов’язкового проходження навчання.

ІІІ. Складання кваліфікаційного іспиту. Після отримання свідоцтва про навчання кандидат 
допускається до складання кваліфікаційного іспиту. При цьому право скласти іспит діє протя-
гом одного року від дати отримання свідоцтва про навчання за відповідною спеціалізацією.

Кваліфікаційний іспит проходить у формі тестування та співбесіди. Тестування включає в 
себе 100 завдань з простим множинним вибором, на виконання яких виділяється 90 хвилин. 
Структура тесту побудована таким чином, щоб врахувати питання з усіх тем навчальної про-
грами. Оцінювання тестування здійснюється екзаменаційною комісією за 100-бальною шка-
лою. 

До співбесіди допускаються особи, які набрали 75 і більше балів. Особа, яка отримала 
менше 75 балів, уважається такою, яка не склала кваліфікаційного іспиту. Кандидати, які 
успішно пройшли тестування та набрали 85 балів і більше, можуть бути звільнені від співбесі-
ди за рішенням екзаменаційної комісії.

Складання іспиту та атестація фахівців з питань фондового ринку може проводитись не за 
місцем навчання. Для атестації фахівців створюються екзаменаційні комісії, які проводять ква-
ліфікаційні іспити з кожної спеціалізації. До складу таких комісій обов’язково входять пред-
ставники НКЦПФР. Склад екзаменаційної комісії затверджується наказом керівника навчаль-
ного закладу, на базі якого буде проходити атестація фахівців, за погодженням з Комісією. 
Інформація про місцезнаходження екзаменаційних комісій та порядок їх роботи публікується в 
засобах масової інформації. 

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів при складанні кваліфікаційного іспиту та тестові зав-

6 Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положенням про сертифікацію фахівців з питань 
фондового ринку» № 1464 від 13.08.2013 року.

7 Отриманий диплом спеціаліста прирівнюється до диплому магістра, незважаючи на на-
пис «спеціаліст» на ньому. 

8 Наказ НКЦПФР «Про затвердження Положення про порядок навчання та атестації фахів-
ців з питань фондового ринку» № 215 від 24.09.96 року.

9 Постанова КМУ «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» № 266 від 29 квітня 2015 року.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №247, 28 грудня 2017 р. 
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дання з кожної спеціалізації є єдиними для всіх екзаменаційних комісій і затверджуються 
НКЦПФР. Тестові завдання для складання кваліфікаційних іспитів розробляються Українським 
інститутом розвитку фондового ринку, який з 2000 р. є навчально-методичним центром 
НКЦПФР. Інститут переглядає тестові завдання для складання кваліфікаційних іспитів, онов-
люючи їх відповідно до змін у законодавстві України. Крім підготовки тестових завдань інститут 
займається розробкою та впровадженням сучасних комп’ютерних програм, що дають змогу 
проводити тестування максимально прозоро і об’єктивно та можуть використовуватись всіма 
навчальними закладами, що задіяні в цьому процесі. 

IV. Отримання кваліфікаційного посвідчення. Якщо іспит складено успішно, кандидат 
отримує кваліфікаційне посвідчення з відповідної спеціалізації. Саме за цією спеціалізацією 
фахівець має право здійснювати діяльність після проходження процедури сертифікації. Термін 
дії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань фондового ринку становить три роки з дати 
його видачі. 

Після закінчення трирічного терміну власник сертифікату має пройти описаний процес 
атестації ще раз, включно з обов’язковим навчанням та складанням відповідних іспитів за ско-
роченою програмою. Єдиний виняток становлять керівники професійного учасника або само-
регулівної організації професійних учасників фондового ринку, про що вже йшлось вище.

V. Подання необхідного переліку документів на розгляд НКЦПФР. За наявності кваліфіка-
ційного посвідчення, а також за дотримання вимог щодо бездоганної ділової репутації, відсут-
ності судимості чи позбавлення права посідати певні посади та займатися певною діяльністю, 
кандидат подає до НКЦПФР визначений перелік документів. 

Уповноважений підрозділ НКЦПФР здійснює розгляд поданих документів, їх перевірку на 
відповідність заявника необхідним вимогам. З цією метою НКЦПФР може звертатися до орга-
нізацій, установ, інших осіб, у тому числі до заявника, для отримання додаткової інформації. 
Після необхідної перевірки приймається рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката. 
У разі прийняття рішення про видачу сертифіката, строк його дії співпадає зі строком дії квалі-
фікаційного посвідчення. Дата закінчення дії сертифіката є останнім днем дії кваліфікаційного 
посвідчення.

Бізнес-модель процесу атестації
Процес сертифікації оплачується у першу чергу – за рахунок осіб, котрі отримують серти-

фікат; частково процес також підтримується НКЦПФР (у вигляді часу співробітників на вико-
нання покладених на них функцій щодо сертифікації).

Розмір оплати за складання кваліфікаційного іспиту встановлюється установою, на базі 
якої організовується робота екзаменаційної комісії (таблиця 1). 

Опитані експерти з числа представників ринку наголошують на відсутності залежності між 
вартістю освітніх послуг по підготовці до іспитів та якістю викладання. 

Таблиця 1. Розмір оплати за навчання та складання кваліфікаційних іспитів в Навчальних 
закладах, з якими НКЦПФР уклала договори про співробітництво
№ Навчальні заклади Навчання 

за повною 
програмою 

(грн)

Навчання за 
спеціалізова-

ною програмою 
(грн)

Кваліфіка-
ційний іспит 

(грн)

1 Український інститут розвитку фондового 
ринку Київського національного економічно-
го університету 

5580 2940 1245

2 АДС «Український міжнародний культурний 
центр» 

5580 2940 -

3 Харківський центр 
науково-технічної та 
економічної інформації 

Т, Д 5340 2460 1350
У 5475 2835 1350

4 Університет імені Альфреда Нобеля 6500 3800 1200
5 Одеський національний економічний 

університет 
6500 4100 1200

Ефективність системи атестації
Щороку більше тисячі осіб проходять навчання та складають кваліфікаційні іспити з метою 

отримання відповідного сертифікату. 
Таблиця 2. Кількість фахівців, якими було складено кваліфікаційний іспит за програмами 

з питань фондового ринку протягом 2015-2017 рр.

Рік Всього складали 
іспит, осіб

Склали іспит Не склали іспит
Кількість 

осіб
Питома 
вага, %

Кількість 
осіб

Питома 
вага, %

2015 1380 1358 98.4 22 1.6
2016 1453 1434 98.7 19 1.3
2017 (станом на 13.09) 725 704 97.1 21 2.9

Як видно з даних, наведених у таблиці 1, показники успішності складання іспитів україн-
ських фахівців фондового ринку є дуже високими. Так, питома вага тих, хто не склав іспит, 
становить менше 3% у 2015-2017 роках. При цьому в трьох навчальних закладах успішність 
складання іспиту є 100-відсотковою (Додаток Д).

Для порівняння зазначимо, що у Фінляндії близько 70% кандидатів успішно складають іс-
пит10. У Франції протягом 2010-2015 років тільки 66% кандидатів склали іспит успішно11. Відпо-
відно, питома вага тих, хто не складає, становить 30% і більше, що в десять разів вище за 
показник в Україні. За даними дослідження, проведеного в США, було виявлено, що тільки 86% 
брокерів склали необхідний для реєстрації іспит з першої спроби. Це означає, що 14% (при-
близно 51 500 кандидатів) не склали свій перший іспит12. 

При цьому професійні асоціації та організації висувають ще вищі вимоги до рівня знань та 
навичок кандидатів, які бажають отримати відповідні професійні сертифікати. Так, у 2017 році 
іспити CFA та ACIIA першого або базового рівня склали успішно відповідно 42%13 та 46.30%14 
кандидатів. Особливості організації іспитів міжнародних асоціацій – жорсткі вимоги до рівня 
підготовки та незалежна оцінка кандидатів – роблять сертифікати цих організацій цінними та 
затребуваними серед роботодавців у всьому світі.

Такі високі показники успішності складання кваліфікаційних іспитів в Україні свідчать, що 
іспит не диференціює між сильними та слабкими кандидатами, що підважує довіру до системи 
атестації та свідчить про її низьку ефективність. Тому поряд з вивченням нормативних вимог 
та організаційних питань процесу навчання та атестації фахівців фондового ринку, постає по-
треба подальшого визначення особливостей сучасної системи. Оцінка сучасної практики під-
готовки фахівців основними учасниками фондового ринку допоможе сформувати реальне ба-
чення існуючих проблем та напрямів вдосконалення системи навчання та атестації.

10 Valjakka, E. (2016) International Comparison of Investment Qualifications, 35 p.
11 Five-year review: a success for the marketplace and an adaptable mechanism for knowledge, 

AMF, 2016. –  Available at: http://www.amf-france.org/en_US/Actualites/Communiques-de-presse/
AMF/annee-2016?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F4e5ac3bf-de83-4100-9d48-
b65a3d5e0869.

12 Stockbrokers Who Fail Test Have Checkered Records / The Wall Street Journal, April 14, 
2014. – Available at: www.wsj.com/articles/stockbrokers-who-fail-test-have-checkered-records-
1397521289.

13 CFA candidate examination results 1963-2017A. –  Available at: https://www.cfainstitute.org/
programs/cfaprogram/Documents/1963_current_candidate_exam_results.pdf.

14 Results CIIA Examination Sessions 2017. – Available at: https://www.aciia.org/the-ciia-
diploma/course-content-exams.html.

1.3. Оцінка сучасної практики підготовки фахівців основними учасниками фондово-
го ринку

Важливість кваліфікованих фахівців задля стабільного та ефективного функціонування 
фондового ринку не викликає сумнівів. Проте як регулятор фондового ринку, так і основні його 
учасники відзначають, що рівень підготовки фахівців поки що залишається недостатнім, а рі-
вень їх компетенцій не відповідає потребам сучасного ринку. Таку ситуацію пов’язують і з недо-
ліками базової освіти, що часто не забезпечує ґрунтовного розуміння ринкових закономірнос-
тей та фундаментальних основ економіки, і з недостатністю кваліфікаційних вимог до фахівців 
фондового ринку в процесі їх підготовки та атестації. У процесі проведення інтерв’ю з учасни-
ками фондового ринку, представниками регулятора та навчальних закладів, було виявлено 
ключові проблеми у процесі навчання та атестації фахівців фондового ринку.

Розмежування відповідальності між СРО та регулятором
Питання щодо того, хто саме має нести відповідальність за підготовку та атестацію фахів-

ців фондового ринку, є засадничим та піднімається усіма стейкхолдерами. У процесі проведен-
ня інтерв’ю було зафіксовано радикально відмінні позиції з цього приводу. Представники Комі-
сії та окремі учасники ринку вважають, що первинна відповідальність за процес повинна 
залишатись за Комісією. Водночас, частина учасників ринку виступають за повну передачу 
питання підготовки фахівців саморегулівним організаціям. 

Так, Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) у своїх висту-
пах неодноразово озвучувала свою позицію з приводу того, що підготовка фахівців фондового 
ринку зазвичай не притаманна державним органам (у випадку України - НКЦПФР), а є при-
родною функцією саморегулівних організацій та асоціацій. Представник ПАРД зазначає, що 
доцільним є залучення СРО до реалізації цієї функції разом з НКЦПФР. Зокрема, пропонується 
здійснення спільної діяльності щодо підготовки навчальних планів і навчально-методичних ма-
теріалів, а також організації процесу підвищення кваліфікації фахівців. 

Максим Лібанов, погоджується з тим, що Україна сьогодні є радше винятком у питанні такої 
глибокої участі держави у процесі навчання та підготовки фахівців фондового ринку. Він зазна-
чає, що цілком вірогідним є варіант щодо передачі у майбутньому цієї функції СРО України. 
Проте це є дуже віддаленою перспективою, адже сьогодні особливості становлення та розви-
тку фондового ринку вимагають всебічного контролю з боку держави задля створення дієвих 
правил фондового ринку, своєчасного їх коригування відповідно до мінливих вимог, а також 
забезпечення дотримання цих правил всіма учасниками ринку. Як зазначає Максим Лібанов 
делегування функції по підготовці та атестації учасників фондового ринку означатиме і делегу-
вання відповідальності, до якої ринок може бути ще не готовим. За словами Олександра Валь-
чишена, відповідальність за всі потрясіння на фінансових ринках суспільство традиційно по-
кладає саме на державу, а не учасників ринку. Тому сьогодні одним із завдань держави є 
забезпечення стабільності фондового ринку, зокрема, і за допомогою кваліфікаційних вимог до 
фахівців цього ринку. Відповідно, пріоритетним є переосмислення цих вимог та вдосконалення 
сучасної практики підготовки фахівців фондового ринку.

Дмитро Леонов в цьому контексті вважає, що цікавою та цілком доречною є ідея поєднан-
ня державної системи для базового рівня атестації всіх фахівців фондового ринку та 
професійно-орієнтованої надбудови, що може бути відповідальністю СРО та включати не тра-
диційне навчання і тестування, а модифіковану систему підвищення кваліфікації фахівців. По-
ряд з цим, представник ПАРД зазначає, що практика врахування такої діяльності, як участь у 
робочих групах НКЦПФР, виступи на науково-практичних конференціях, публікації у фахових 
виданнях, може бути врахована для подовження терміну дії сертифікатів. Це може стати сти-
мулом до активної діяльності фахівців та сприяти розвитку фондового ринку країни.

Безперечно, питання щодо того, хто несе відповідальність за навчання та атестацію фахів-
ців по-різному вирішується в різних країнах, і залежить від локального контексту та конкретних 
управлінських рішень. Водночас, усі опитані сходяться на тому, що теперішня модель створює 
ситуацію конфлікту інтересів, коли фактично усі повноваження щодо підготовки фахівців, – є 
відповідальністю Комісії. Ситуація ускладнюється тим, що наразі недостатнім залишається за-
лучення учасників ринку до процесу розробки вимог до фахівців, навчальних програм, тесто-
вих завдань тощо. При цьому, під час інтерв’ю представники учасників ринку висловлюють го-
товність до більш активної ролі у процесі підготовки фахівців.

Обов’язковість навчання перед складанням кваліфікаційного іспиту
Учасники ринку у першу чергу піднімають питання щодо обов’язковості навчання перед 

складанням кваліфікаційного іспиту, особливо – у конкретно визначених навчальних закладах. 
Більшість учасників ринку зазначають, що вимога обов’язкового навчання є застарілою, а сама 
система навчання в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні, не відповідає реальним потре-
бам та інтересам учасників. Представник ПАРД зазначає, що сучасна система навчання не 
сприяє формуванню у фахівців необхідних знань та практичних навичок. При цьому 
обов’язковість навчання та нормативне визначення переліку навчальних закладів сприяє фор-
муванню неконкурентного середовища. Обрані та затверджені рішенням Комісії навчальні за-
клади не мають стимулів для вдосконалення своїх навчально-методичних матеріалів та напов-
нення їх сучасними підходами та засобами навчання.

Опитані експерти відзначають, що ринок навчальних послуг для фахівців фондового ринку 
має бути конкурентним, а люди, котрі планують складати іспит - повинні мати можливість оби-
рати навчальні програми, котрі відповідають їх потребам. При цьому повинні бути єдині стан-
дарти щодо навчання. Така система, на думку представника ПАРД, сприятиме залученню до 
навчального процесу провідних лекторів та спеціалістів та забезпечить формування необхід-
них сучасних знань та навичок фахівців ринку. 

Отже, опитані експерти вважають, що робота має вестись в напрямку реального забезпе-
чення професійного розвитку фахівців фондового ринку, а не дотримання вимог формального 
навчання у визначених навчальних закладах. При цьому окремі експерти вважають за доціль-
не, що при наявності чинного сертифіката та шести років роботи за спеціальністю має бути 
достатньо для того, щоб бути допущеним до складання іспиту без обов’язкового навчання 
(Дмитро Леонов, Ректор Українського інституту розвитку фондового ринку). 

Зміст навчальних програм та тестових завдань
Особливу увагу учасників фондового ринку привертає питання наповнення навчання та 

екзаменаційних завдань практичними кейсами. Важливість змісту програм підкреслює і Мак-
сим Лібанов (Директор Департаменту стратегії розвитку ринків капіталу, НКЦПФР), ко-
трий відзначає, що необхідно забезпечити виважений та ґрунтовний підхід до розробки та 
впровадження практичних завдань. Мають бути враховані особливості кожної спеціалізації та 
розроблені відповідні завдання, що відповідатимуть конкретним напрямам діяльності учасни-
ків фондового ринку. 

Важливість підключення практиків, тобто учасників ринку, до складання екзаменаційних 
завдань підкреслює і представник ICU. За його словами, доповнення навчання та екзаменацій-
них завдань практичною складовою є об’єктивною необхідністю для формування сучасних 
фахівців, які можуть працювати на фондовому ринку. 

Сьогодні особливої популярності при навчанні та підготовці фахівців фінансового ринку 
набувають так звані case-studiеs15. Результатом застосування даного підходу є не тільки здо-
буті знання, але й навички професійної діяльності, що особливо важливо для учасників фондо-
вого ринку. При цьому необхідно зауважити, що на думку Олександра Вальчишена (член інвес-
тиційного комітету, керівник аналітичного департаменту, ICU), такі методи, як case-studiеs 
необхідно використовувати в органічній єдності з іншими методами навчання, в тому числі 
традиційними, що закладають обов'язкові нормативні знання. Ситуаційне навчання вчить ви-
користовувати отримані теоретичні знання в умовах динамічної ситуації та розвиває практичні 
навички. Проте надмірне захоплення виключно практичними завданнями може призвести до 

15 Case-studiеs – конкретні навчальні ситуації, що спеціально розробляються на підставі 
фактичного матеріалу з метою подальшого розбору та засвоєння інформації.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
ситуації, в якій майбутній фахівець залишиться без необхідної теоретичної бази та розуміння 
основних економічних законів та основ аналізу інвестиційних інструментів. Тому важливими є 
всі складові підготовки фахівців фондового ринку, що мають забезпечити ґрунтовне знання та 
розуміння економічних процесів, знання чинного законодавства, а також практичні професійні 
навички.

Як вже було зазначено вище, зміст навчальних програм розробляється, оновлюється та 
затверджується НКЦПФР. На думку багатьох експертів, доцільним є залучення представників 
ширшого кола фахівців до розробки навчальних документів. Практика останніх років свідчить 
про недостатнє врахування пропозицій СРО та навчальних центрів щодо оновлення типових 
програм. Пропозиція щодо остаточного затвердження навчальних програм тільки після їх ак-
тивного обговорення та максимального врахування внесених рекомендацій, також може стати 
одним із важливих напрямів реформування існуючої системи.

Професійна етика
Представник ICU зазначає, що на фондовому ринку надзвичайно важливим фактором є 

довіра. Відповідно, одним із пріоритетів сьогодні є створення умов для формування середови-
ща довіри та лояльності клієнтів. Так, за твердженням Олександра Вальчишена, ділова репу-
тація та дотримання доброчесності у здійсненні своєї діяльності відіграють величезну роль на 
ринках розвинутих країн. Адже учасники фондового ринку та керуючі активами мають справу з 
одними і тими ж клієнтами протягом багатьох років. Тому не тільки високий рівень професіона-
лізму, а й дотримання етики ведення бізнесу є обов’язковими вимогами. 

В Україні, на жаль, увага до етичних аспектів операцій на фондовому ринку та з управління 
активами залишається недостатньою. Тому реальною необхідністю є доповнення навчання, 
підготовки та атестації майбутніх фахівців фондового ринку завданнями, пов’язаними з етични-
ми принципами здійснення операцій з цінними паперами. З цим твердженням погоджується і 
представник регулятора фондового ринку Максим Лібанов, який зазначає, що використання 
етичних кейсів має бути обов’язковим при підготовці та атестації працівників, які безпосеред-
ньо здійснюють операції з цінними паперами, управління активами або обіймають керівні по-
сади.

Процедура складання іспиту
Крім наповнення навчальних програм та екзаменаційних завдань дискусійною залишають-

ся і сама практика складання кваліфікаційного іспиту. Як вже зазначалось раніше, іспит про-
ходить у формі тестування та співбесіди. Тестування, як правило, відбувається у паперовій 
формі. За словами Дмитра Леонова, перехід на комп’ютерне тестування є одним з необхідних 
кроків вдосконалення системи атестації Комп’ютерна система тестування, запропонована в 
Українському інституті розвитку фондового ринку, забезпечує прозорість та доброчесність про-
цесу складання іспиту. Дана система включає більше тисячі питань, з яких випадковим чином 
обирається сто, зберігаючи при цьому визначену частку кожного блоку тем навчальної про-
грами. Це дозволяє сформувати індивідуальний варіант для кожного кандидата. Про необхід-
ність переходу на виключно комп’ютерне тестування зазначили і опитані учасники та пред-
ставники СРО фондового ринку України. Крім того, на думку більшості з них, важливим кроком 
є і відмова від другого етапу кваліфікаційного іспиту – співбесіди. Необхідним є формування 
прозорої, анонімної (з обов’язковою перевіркою особи кандидата) системи вирішення тестових 
завдань, їх незалежної перевірки та оголошення результатів.

Розмежування кваліфікаційних вимог
Поширеною зарубіжною практикою є розмежування кваліфікаційних вимог до фахівців, які 

є працівниками різних відділів компаній, що працюють на фондовому ринку, та їх керівниками. 
За словами Максима Лібанова, сьогодні в Україні існують єдині стандартизовані вимоги для 
всіх фахівців фондового ринку, і ця система потребує змін. На його думку, доцільним є не про-
сто виокремлення керівників в окрему кваліфікаційну групу, але й розмежування фахівців 
фронт-офісу16 та бек-офісу17. Основні ризикові операції з цінними паперами виконує саме 
фронт-офіс, що, відповідно, підвищує рівень відповідальності фахівців, які там працюють, а 
отже, і вимоги до їх кваліфікації. Цю ідею підтримують і безпосередні учасники, і СРО фондо-
вого ринку України.

Необхідно відзначити, що попри певні відмінності у баченні майбутнього підготовки та 
атестації, всі учасники фондового ринку погоджуються з тим, що дана система потребує вдо-
сконалення і готові долучатись до цього процесу задля підготовки фахівців, знання та навички 
яких відповідають реальним потребам ринку та світовим стандартам.

2. МІЖНарОДНий ДОСВІД ОцІНЮВаННЯ ПІДГОТОВКи Та аТЕСТацІЇ фаХІВцІВ 
фОНДОВОГО риНКУ

Загальна інформація
В усьому світі одними з найбільш інтегрованих, цивілізованих та високорегульованих є 

фінансові ринки18. Особлива увага приділяється функціонуванню фондових ринків, як важли-
вої складової фінансових ринків та економічних систем кожної країни. Належне функціонуван-
ня фондових ринків підтримується законодавчими обмеженнями, керівними принципами ді-
яльності та дотриманням стандартів професійної діяльності. Загальною метою державного 
регулювання та саморегулювання є забезпечення довіри та стабільності на ринку, захист прав 
споживачів, дотримання всіма учасниками єдиних правил та запобігання зловживанням на 
ринку. Одним з ключових моментів в контексті досягнення цих цілей є забезпечення того, щоб 
фахівці, які здійснюють операції з цінними паперами та надають інвестиційні послуги, мали 
достатні знання, компетенції та дотримувались прийнятих принципів і норм професійної ді-
яльності.

Професійна діяльність учасників фондових ринків законодавчо регулюється і, у більшості 
випадків, підлягає обов’язковій сертифікації або реєстрації. Хоча існує чимало відмінностей у 
розрізі рівних країн, сертифікації традиційно підлягають всі фахівці, які безпосередньо здій-
снюють операції з цінними паперами та надають консультації у сфері інвестування на фондо-
вих ринках. 

Розмежування відповідальності між державою та ринком
Основна відмінність полягає у розмежуванні повноважень по підготовці та атестації фахів-

ців фондового ринку між державними органами та саморегулівними організаціями та асоціаці-
ями, що діють в різних країнах. На це впливає рівень розвитку ринку цінних паперів та його 
інфраструктури, а також культурні та історичні традиції різних країн. В одних країнах роль СРО 
на фондовому ринку мінімальна або ж вони взагалі можуть бути відсутніми, що передбачає 
підвищену роль державного регулювання ринку (Німеччина, Польща, Туреччина, Франція). В 
інших – ці організації активно беруть участь в процесі регулювання ринку цінних паперів (краї-
ни Балтії, Скандинавські країни, США). Поряд з цим, в умовах розвитку та посилення інтегра-
ційних процесів між країнами, в цілому, та їх фондовими ринками, зокрема, зростає роль над-
національних організацій і установ, а також міжнародних професійних асоціацій. Їх діяльність 
сприяє уніфікації критеріїв щодо компетенцій сучасних фахівців фондового ринку, формуван-
ню та запровадженню високих стандартів професійної та етичної діяльності на ринках. 

США
У США для того, щоб бути зареєстрованим та мати можливість здійснювати операції на 

фондовому ринку, потрібно пройти кваліфікаційні екзамени. Розробкою і проведенням цих ек-
заменів займається Управління з регулювання фінансової індустрії (Financial Industry Regulatory 

16 Фронт-офіс - підрозділ або відповідальна особа компанії, що займається безпосередньо 
роботою з клієнтами (залучення нових клієнтів, обслуговування вже наявної клієнтської бази, 
виконання заявок клієнтів, консультування і т.д.) та безпосередньо здійснює операції з цінними 
паперами.

17 Бек-офіс - підрозділ або відповідальна особа компанії, що забезпечує виконання та облік 
операцій з цінними паперами у роботі з клієнтами та контрагентами компанії в електронній та/
або документарній формі.

18 Valjakka, E. (2016) International Comparison of Investment Qualifications, 35 p.

Authority, FINRA) – саморегулівна організація з обов'язковим членством в ній всіх фірм і броке-
рів, які продають цінні папери в США. Ці екзамени охоплюють широкий спектр питань щодо 
функціонування ринку цінних паперів, його державного регулювання, а також питання щодо 
правил FINRA та інших СРО фондового ринку. Мета цих екзаменів полягає в тому, щоб забез-
печити необхідний рівень знань та навичок майбутніх фахівців фондового ринку.

Важливою особливістю системи реєстрації фахівців фондового ринку в США є вимога 
щодо їх безперервної освіти, що складається з двох обов'язкових програм: регуляторної 
(Regulatory Element) та фірмової (Firm Element)19:

● Регуляторна складова передбачає періодичне комп'ютерне навчання з питань регулю-
вання, етики, стандартів з продажу. Зареєстровані особи зобов'язані пройти комп'ютерну тре-
нувальну сесію протягом 120-денного періоду від другої річниці їх первинної реєстрації, а потім 
кожні три роки до тих пір, поки вони продовжують працювати з цінними паперами. 

● Друга складова, що знаходиться на відповідальності компанії, в якій працює фахівець, 
передбачає періодичне оновлення знань щодо особливостей послуг та операцій кожного кон-
кретного учасника фондового ринку.

Невиконання вимог «циклу безперервної освіти» призводить до деактивації реєстрації. Це 
означає, що фахівець більше не може здійснювати операції з цінними паперами. Якщо реє-
страція залишається неактивною протягом двох років, вона автоматично втрачає свою чин-
ність20. Наведена система безперервної освіти забезпечує необхідний рівень знань та профе-
сіоналізму фахівців фондового ринку і, водночас, не є надто складним та бюрократичним 
процесом, що вимагає значних витрат часу.

Скандинавські країни
Серед європейських країн особливо цікавим є досвід скандинавських країн, що характери-

зуються високим рівнем розвитку саморегулювання, яке відіграє важливу роль у забезпеченні 
функціонування фондового ринку. 

Так, у Фінляндії питаннями присвоєння кваліфікації фахівцям фондовому ринку займаєть-
ся Федерація фінансових послуг Фінляндії (Finnish Financial Services, FFI), яка представляє 
інтереси практично всіх фінансових компаній, включаючи банки, страхові компанії, компанії з 
управління активами, торговців цінними паперами та інвестиційні компанії. Для підтримки та 
подальшого розвитку системи присвоєння кваліфікацій FFI у 2010 році заснувала компанію 
APV Investment Examinations Ltd, яка несе відповідальність за функціонування системи квалі-
фікації. Одним із завдань компанії є оновлення кваліфікаційних вимог та щорічна їх публікація. 
Оновлені вимоги затверджуються кваліфікаційною робочою групою, що також включає пред-
ставників університетів (Aalto University, University of Turku), банків, компаній з управління акти-
вами, інших важливих фінансових установ. Таким чином, залучення учасників ринку та акаде-
мічної спільноти до розробки кваліфікаційних вимог і завдань забезпечує їх відповідність 
найкращим міжнародним стандартам та актуальним потребам ринку. Що стосується процесу 
підготовки до екзамену та навчання, пов'язаного з кваліфікацією, це питання залишається поза 
регулюванням FFI. Вибір навчальних програм здійснюється на власний розсуд кандидата. 

Близькою до наведеної моделі є кваліфікаційна система Швеції, функціонування і вдоско-
налення якої є завданням Шведської асоціації дилерів цінних паперів (Swedish Securities 
Dealers Association, SSDA).

Польща
У Польщі фондовий ринок регулюється Комісією з фінансового нагляду Польщі (Polish 

Financial Supervision Authority, KNF), яка здійснює підготовку та проведення іспитів для інвести-
ційних консультантів, брокерів і всіх фахівців, які працюють з цінними паперами та в інвести-
ційних компаніях. 

Особливої уваги вимагає процедура формування екзаменаційної комісії, що має 
обов’язково включати 6 представників відповідних напрямів професійної діяльності.

Польська система кваліфікацій в даний час знаходиться в процесі суттєвої реформи, ме-
тою якої сприяння мобільності робочої сили та забезпечення гармонізованого рівня компетен-
ції фахівців всіх сфер діяльності. Одним з кроків в цьому напрямку стало рішення Міністерства 
фінансів Польщі «Про кваліфікації, що дають право подати заявку на внесення до переліку 
брокерів, які працюють з цінними паперами, або інвестиційних консультантів» від 4 травня 
2016 року21. Це рішенням надає право займатись професійною діяльністю на ринку цінних па-
перів без складання іспитів в разі отримання одного з двох сертифікатів:

● сертифікованого міжнародного інвестиційного аналітика (Certified International Investment 
Analyst, CIIA), виданого Асоціацією сертифікованих міжнародних інвестиційних аналітиків 
(Association of Certified International Investment Analysts, ACIIA);

● дипломованого фінансового аналітика (Chartered Financial Analyst, CFA), виданого Інсти-
тутом CFA (CFA Institute).

При цьому власники сертифікатів повинні пройти додатковий кваліфікаційний тест, що міс-
тить 30 питань, пов’язаних з польським законодавством у сферах фінансового ринку та еконо-
міки22.

Туреччина
Країною, яка характеризується сучасними підходами та постійним вдосконаленням сис-

теми атестації та сертифікації фахівців фондового ринку та керуючих активами є Туреччина. 
Фінансовий регулятор – Комітет по фінансовим ринкам (Capital Markets Board of Turkey, CMB) 
запровадив систему сертифікації, що відповідає кращому міжнародному досвіду та може 
стати прикладом для інших країн. У спрощеному та узагальненому вигляді система іспитів, 
які мають успішно скласти фахівці фондового ринку та керуючі активами, представлена у 
таблиці 3.

Після успішного складання іспиту та за умови відповідності всім чинним вимогам фахівці 
отримують відповідні ліцензії на здійснення професійної діяльності. При цьому, фахівці, які 
мають ліцензію та працюють на відповідних посадах в компаніях на фондовому ринку, повинні 
проходити «Освітню програму для оновлення ліцензії» кожні чотири роки. Фахівці, які не пра-
цюють на відповідних посадах, повинні проходити дану програму кожні 2 роки. Забезпеченням 
освітніх програм для оновлення ліцензій займається Асоціація інститутів посередницької ді-
яльності на ринку капіталів Туреччини (Association of Capital Market Intermediary Institutions of 
Turkey). Дана організація займається розробкою освітніх програм для оновлення ліцензій та 
навчальних програм для підготовки до іспитів, а також у щорічних звітах надає інформацію 
щодо кількості фахівців, які отримати ліцензію чи здійснили її оновлення, проводить статистич-
ний аналіз цих даних в розрізі напрямів професійної діяльності та кваліфікаційних рівнів. Ве-
дення такого обліку та публікація інформації сприяє вищому рівню прозорості та ефективності 
підготовки і атестації фахівців фондового ринку.

Естонія, Латвія, Литва
Асоціація фінансових консультантів країн Балтії (Baltic Financial Advisors Association, BFAA) 

була заснована у 2015 році для розробки та впровадження системи кваліфікаційних іспитів з 
метою дотримання вимог, визначених ESMA. Метою організації є забезпечення учасників рин-
ку персоналом, який має адекватні знання та навички для виконання своїх обов'язків23. Так, у 
2017 році було опубліковано попередній варіант програми атестації фахівців, які надають ін-
формацію про інвестиційні послуги та здійснюють інвестиційне консультування клієнтів.

19 Continuing Education:: https://www.finra.org/industry/continuing-education.
20 Registered Representatives Brochure / Financial Industry Regulatory Authority, 2014, 28 p.
21 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2016 r. “W sprawie wykazu tytułów 

uprawniających do ubiegania się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych lub doradców 
inwestycyjnych”. – Available at: dziennikustaw.gov.pl.

22 Polish Ministry of Finance accepts CFA designation. – Available at: http://cfapoland.org/
en/2016/05/polish-ministry-of-finance-accepts-cfa-designation/

23 The Preliminary Baltic Syllabus of BFAA Licenses. Available at: http://bfaa.ee/wp-content/
uploads/sites/1/2016/08/Preliminary_Syllabus_17.01.17_Public.pdf
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
Для забезпечення високого рівня підготовки та якісної системи атестації BFAA підписала 

угоду з Дипломованим інститутом з цінних паперів та інвестицій (Chartered Institute for Securities 
& Investment, CISI) щодо використання матеріалів з відповідних кваліфікаційних навчальних 
посібників CISI та робочих програм при розробці навчального матеріалу.

Франція
У Франції механізм перевірки рівня знань персоналу, який надає інвестиційні консультації 

та здійснює операції з цінними паперами, регулюється Управлінням з фінансових ринків 
(Autorité des Marchés Financiers, AMF). Важливою діяльністю регулятора в цьому контексті є 
моніторинг системи підготовки та атестації фахівців, а також проведення досліджень, спрямо-
ваних на визначення ефективності іспитів та підготовку відповідної аналітики. Так, протягом  
1 липня 2010 – 31 грудня 2015 року 37,400 фахівців пройшли процес сертифікації AMF. За 
словами регулятора, професійна атестація учасників фондового ринку підтвердила свою цін-
ність і слугує основою для формування цілісної культури фінансового ринку, а також сприяє 
міжнародному позиціонуванню Парижа серед світових фінансових ринків24.

Структура кваліфікаційних вимог до фахівців фондового ринку
Якщо управлінські підходи до організації процесу сертифікації значною мірою різняться 

між країнами, то у питанні змісту кваліфікаційних вимог відмінностей менше. Попри відмінність 
формулювань, загальні підходи щодо змісту є досить близькими. 

Фінляндія, Швеція, Норвегія
У Швеції у структурі кваліфікаційних вимог присутні три блоки25:
1. Знання (Recall): кандидат повинен продемонструвати знання основних понять та кон-

цепцій, а також регуляторних норм;
2. Розуміння (Comprehend): кандидат повинен розуміти та пояснити взаємозв’язки та вза-

ємозалежності між різними явищами, знати основні економічні закони та закономірності;
3. Застосування (Apply): кандидат повинен продемонструвати здатність застосовувати 

отримані знання, зокрема, формули та методи розрахунку. Така практична складова є доціль-
ним доповненням для ґрунтовної перевірки знань кандидатів. 

Застосування практичних завдань є визначальною характеристикою кваліфікаційної сис-
теми Норвегії – Finance Industry Authorisation Schemes (FinAut), завданням якої є забезпечення 
високих стандартів професіоналізму на фондовому ринку. Кожний кандидат складає письмо-
вий екзамен, що складається з шести предметних областей, імітаційного етичного тесту та 
великого практичного завдання. Практична складова екзамену спрямована на оцінювання 
здатності кандидата надавати на практиці якісну інвестиційну консультацію. 

Польща
За словами міжнародних експертів, польські кваліфікаіційні іспити є доволі складними26 та 

вимагають ґрунтовних теоретичних знань у таких сферах27:
● чинне законодавство: цивільне та комерційне право; податкове та валютне законодав-

ство; законодавство у сфері цінних паперів, фінансових інструментів та торгівлі цінними папе-
рами;

● основи функціонування фінансових ринків: особливості діяльності торгівців цінними па-
перами та керуючих активами; депозитарна та клірингова системи; створення та діяльність 
інвестиційних фондів, інвестиційні стратегії;

● бухгалтерські стандарти;
● фінансова математика та фінансовий аналіз;
● професійна етика.
За словами польських експертів, традиційні іспити KNF є дуже теоретичними. На відміну 

від них, тестові завдання, розроблені фахівцями ACIIA та CFA Institute, що наразі прирівнюють-
ся до кваліфікаційних іспитів, є більш практичними, особливо у сфері фінансового аналізу28. А 
отже, краще відповідають сучасним вимогам до знань та навичок фахівців фондового ринку. 
Українські експерти неодноразово наголошували на відсутності практичної складової у тесто-
вих завданнях, що використовуються при атестації фахівців фондового ринку. Відповідно, до-
свід Польщі щодо зарахування сертифікатів визнаних організацій може бути цікавим та корис-
ним для використання в Україні.

Країни Балтії
Структуру кваліфікаційних вимог є подібною до шведської і так само включає три блоки – 

знання, розуміння та застосування, про які вже йшлось вище. Таким чином, BFAA, використо-
вуючи кращі міжнародні практики та підходи, забезпечує формування актуальних, об’єктивних 
та при цьому наповнених практичними завданнями іспитів, що відповідають сучасним потре-
бам учасників фондового ринку.

Туреччина
У Туреччині існує диференціація іспитів відповідно до особливостей діяльності фахівців 

фондового ринку, а також визнаються міжнародні професійні сертифікати, що прирівнюються 
до кваліфікаційних іспитів фахівців фондового ринку та керуючих активами.

Таблиця 3. Основні кваліфікаційні іспити фахівців фондового ринку Туреччини29

Назва іспиту Іспитові модулі
Фахівці, які 

зобов’язані скласти 
іспит

Сертифікати, 
що прирівню-

ються до 
іспитів

Базовий іспит 
для роботи на 
ринку капіталів 
(Capital Market 
Activities Basic 
Level Examination)

1) Економіка; 
2) Законодавство у сфері 
ринків капіталу, пов’язане 
законодавство та етичні 
правила;
3) Цінні папери та інші 
інструменти ринку капіталу; 
4) Відповідне податкове 
законодавство; 
5) Ринок акцій; 
6) Ринок облігацій та чеків;
7) Інші організовані ринки та 
біржі;
8) Основи фінансової 
математики, методів 
оцінювання, бухгалтерського 
обліку та фінансового 
аналізу;
9) Кліринг та операційна 
діяльність.

- керівники філій 
торгівців цінними 
паперами;
- відповідальні особи 
відділів зв'язку 
торгівців цінними 
паперами;
- фахівці, які працюють 
з клієнтами (модулі 
1-6).

- CFA Level 1 
(Інститут CFA);
- General Securities 
Representative 
Certificate / Series 
7 (Національна 
асоціація 
торговців цінними 
паперами у США)

24 Five-year review: a success for the marketplace and an adaptable mechanism for knowledge, 
AMF, 2016. –  http://www.amf-france.org/en_US/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2
016?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F4e5ac3bf-de83-4100-9d48-b65a3d5e0869

25 Proficiency Requirements Licensing Examination / SwedSec Licensiering AB, 2017, 23 p.
26History of the Polish Capital Market and the Warsaw Stock Exchange. – Available at: https://

expo.fxcuffs.pl/en/wp-content/uploads/2017/03/Magazyn-FxCuffs-2017-EN.pdf, p.30.
27 Poland Business Law Handbook: Strategic Information and Laws. Int'l Business Publications, 

2013, р. 127-129.
28 History of the Polish Capital Market and the Warsaw Stock Exchange. – Available at: https://

expo.fxcuffs.pl/en/wp-content/uploads/2017/03/Magazyn-FxCuffs-2017-EN.pdf, p.30.
29 Розроблено на основі The Guide For Licensing Examinations Of Capital Market Professionals, 

Ankara-Turkey, September 2009, 34 p.

Поглиблений 
іспит для 
роботи на ринку 
капіталів 
(Capital Market 
Activities Advanced 
Level Examination)

1) Економіка та фінансова 
система;
2) Законодавство в сфері 
ринків капіталу та пов’язане 
законодавство;
3) Цінні папери та інші 
інструменти ринку капіталу; 
4) Відповідне податкове 
законодавство; 
5) Вітчизняний та 
міжнародний ринки;
6) Фінансовий менеджмент;
7) Методи аналізу;
8) Бухгалтерський облік, 
аудит та етичні правила

- керівники компаній з 
управління активами;
- керуючі інвестиційни-
ми портфелями;
- члени ради 
директорів компаній з 
управління активами; 
- дослідники, 
інвестицій консультан-
ти, фахівці з 
корпоративних 
фінансів;
- інспектори, персонал 
внутрішнього 
контролю, голова та 
керівники контрольно-
го підрозділу;
- члени правління 
фондів з управління 
активами.

- CFA Level 2 
(Інститут CFA);
- Securities and 
Financial 
Derivatives 
Representative 
Certificate, SFDR
(Управління по 
фінансовому 
регулюванню та 
нагляду 
Великобританії).

Іспит для 
роботи з дерива-
тивами 
(Derivatives 
Examination)

Навчальні модулі базового 
іспиту (1-6) або поглиблено-
го іспиту (1-5) для роботи на 
ринку капіталів +
1) Деривативи;
2) Операції на ринках 
ф’ючерсів та опціонів.

- менеджери відділень, 
що працюють з 
деривативами;
- персонал, який 
працює на рівні між 
представником клієнта 
та менеджером 
відділення; 
- керівники компаній з 
управління активами;
- члени правління 
фондів з управління 
активами.

- CFA Level 3 
(Інститут CFA);
- Derivatives 
Markets Specialist 
Certificate 
(Канадський 
інститут цінних 
паперів);
- National 
Commodity Futures 
Certificate / Series 3 
(Національна 
ф'ючерсна 
асоціація у США).

Організаційні особливості проведення іспитів
Більшість досліджуваних країн пропонують виключно комп’ютерне тестування при скла-

данні кваліфікаційного іспиту. Зокрема, в Італії для складання кваліфікаційних іспитів викорис-
товуються планшети, що видаються кожному кандидату. Підкреслимо, що цю практику сьогод-
ні застосовує і Український інститут розвитку фондового ринку. Проте в Україні, як і в інших 
країнах, фондові ринки яких все ще знаходяться на етапі трансформації, кандидатам пропо-
нується і паперовий варіант іспиту.

Як правило, іспит проходить у формі тестування з завданнями з простим множинним ви-
бором (Simple Choice questions). Завдання такого типу використовуються під час перевірки 
вміння правильного відтворення знань та передбачають наявність кількох (4-5) відповідей на 
запитання, з яких тільки одна є правильною. Кількість питань знаходиться в межах 60-120 і в 
середньому на кожне питання виділяється менше однієї хвилини. Як правило, достатнім для 
отримання кваліфікації вважають 70-75% правильних відповідей. 

Практика наявності відкритої бази завдань для складання кваліфікаційних іспитів не є ти-
повою практикою. Переважно, у відкритому доступі є пробні тестові завдання з правильними 
відповідями. До прикладу, така модель застосовується у Туреччині.30

Зазначимо, що моделі регулювання фондового ринку для тієї чи іншої держави не є зада-
ними раз і назавжди. Як правило, підходи та вимоги можуть модифікуватися залежно від роз-
витку законодавства та вдосконалення інфраструктури фондових ринків. Тому і системи атес-
тації та сертифікації фахівців фондового ринку перебувають у процесі вдосконалення та 
розвитку.

Уніфікація підходів до сертифікації фахівців фондового ринку в Європейському 
Союзі

Сучасний процес об'єднання національних фондових ринків держав-членів Європейського 
Союзу (ЄС) зумовлює зближення їх нормативно-правової бази та уніфікації правил регулюван-
ня у фінансовій сфері та сфері інвестування. У 2017 році були опубліковані Керівні принципи 
оцінки знань та компетенцій (Guidelines for the assessment of knowledge and competence), роз-
роблені Європейською організацією з цінних паперів і ринків (European Securities and Markets 
Authority, ESMA)31. 

Керівні принципи ESMA є складовою частиною сучасної концепції підвищення рівня за-
хисту інвесторів та сприяння конкуренції на фондовому ринку, визначеній Директивою Євро-
пейського парламенту та Ради «Про ринки фінансових інструментів»32. Керівництво організації 
очікує, що ці керівні принципи сприятимуть більшій конвергенції знань і компетенцій персоналу, 
який надає інвестиційні консультації та здійснює операції з цінними паперами, а також надають 
інвестиційні чи інші супутні послуги від імені інвестиційних компаній. 

Основні вимоги, визначені у Керівних принципах ESMA, спрямовані на досягнення таких 
цілей:

● забезпечення того, щоб персонал, який надає відповідні послуги клієнтам, оцінювався 
шляхом присвоєння відповідної кваліфікації та отримав достатній досвід надання відповід-
них послуг клієнтам;

● встановлення для фахівців, які надають безпосередні інвестиційні консультації клієнтам, 
вищих вимог щодо рівня знань та компетенції порівняно з працівниками, які надають інформа-
цію про інвестиційні продукти та послуги (критерії знань і компетенцій персоналу відповідно до 
їх професійної діяльності наведено у Додатках Ж, З);

● проведення внутрішнього або зовнішнього оцінювання потреб щодо навчання та про-
фесійного розвитку співробітників, оцінки регуляторних чи законодавчих змін та здійснення 
будь-яких дій, необхідних для виконання вимог ESMA щодо кваліфікації фахівців. Це періодич-
не оцінювання (щонайменше раз на рік) має забезпечити процес оновлення знань та вдоско-
налення навичок персоналу за допомогою системи безперервного професійного розви-
тку;

● забезпечення надання на вимогу регулятора підтверджуючих матеріалів, що стосуються 
знань та компетенції персоналу, який надає відповідні послуги клієнтам;

● гарантування того, що знання та навички персоналу, який надає безпосередні інвестицій-
ні консультації клієнтам, відповідає нормам чинного законодавства, вимогам регулятора, а 
також стандартам професійної етики.

Відповідно до вказаної постанови ESMA, регулюючі органи країн-членів ЄС та учасники 
фінансового ринку повинні докладати всіх зусиль для дотримання визначених керівних прин-
ципів, що вступають в дію у січні 2018 року. Національні компетентні органи, до яких застосо-
вуються ці рекомендації, мають відповідати вимогам та застосовувати їх у своїй практиці на-

30 Sample questions of licensing examinations of capital market professionals. – Available at:  
http://www.cmb.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=52&fn=52.pdf&submenuheader=null

31 ESMA є незалежним органом ЄС, метою якого є покращення захисту інвесторів та спри-
яння стабільності та упорядкованості функціонування фінансових ринків.

32 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on 
markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU. 
Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0065.
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гляду та регулювання. Більше того, відповідні регулюючі органи повинні повідомити про те, що 
вони дотримуються або мають намір дотримуватися цих керівних принципів протягом двох 
місяців від дати опублікування (3 січня 2017 року). У разі відсутності відповіді протягом цього 
терміну, компетентні органи вважаються такими, що не відповідають необхідним критеріям та 
стандартам33. Тому у більшості європейських країн зараз ведеться активна робота по вдоско-
наленню національних систем атестації та сертифікації у відповідності з визначеними ESMA 
критеріями.

Німеччина
Фінансовий регулятор Німеччини – Федеральне управління фінансового нагляду 

(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) у 2017 році прийняв ряд змін щодо орга-
нізації підготовки та атестації персоналу, який надає інвестиційні консультації та здійснює опе-
рації з цінними паперами. Як зазначають представники регулятора ці зміни викликані тим, що 
учасники ринків мають підпорядковуватись не тільки національним законам і правилам, але й 
загальноєвропейським нормам34. Окремі поправки спрямовані на забезпечення:

● приведення вимог щодо компетенцій персоналу компаній, які надають інвестиційні по-
слуги, відповідно до вимог Керівних принципів ESMA;

● специфікації нових вимог стосовно компетенцій персоналу, який надає інформацію про 
фінансові інструменти, структуровані депозити, інвестиційні послуги або допоміжні послуги 
клієнтам, відповідно до вимог Керівних принципів ESMA;

● детальної специфікації нових вимог щодо компетенцій персоналу, який надає інвестицій-
них послуг та послуги з управління портфелем;

● запровадження щонайменше щорічної перевірки компетенцій та необхідного практич-
ного досвіду персоналу, що вимагається для роботи у відповідних компаніях на фондовому 
ринку.

Зважаючи на визначений курс на європейську інтеграцію України, керівні принципи ESMA 
мають бути враховані при реформуванні вітчизняної системи сертифікації фахівців фондового 
ринку. Корисним в цьому контексті може бути досвід країн Балтії, які досить вдало і за відносно 
короткий час інтегрувалися до європейського простору.

Кращі міжнародні практики навчання та атестації фахівців фондового ринку
Для України найбільш пріоритетними для запровадження в українській практиці є такі 

принципи і підходи навчання, атестації та сертифікації фахівців фондового ринку та керуючих 
активами:

● розробка та запровадження сучасних критеріїв щодо необхідних знань локального за-
конодавства та компетенцій у аналізі фінансових інструментів у фахівців, які надають інвести-
ційні консультації та здійснюють операції з цінними паперами;

● розмежування стандартів та вимог відповідно до специфіки діяльності;
● можливість самостійно обирати навчальні заклади / бізнес-школи / он-лайн програми 

для підготовки до іспитів;
● можливість зараховувати результати успішно складених іспитів та отриманих сертифіка-

тів визнаних міжнародних професійних організацій та асоціацій (CFA, CIIA, SFDR та інших);
● наповнення навчальних програм та питань іспитів практичними завданнями; 
● запровадження комп’ютерного тестування та/або електронних засобів перевірки паперо-

вого тестування та забезпечення умов для прозорої та адекватної оцінки рівня знань кандида-
тів;

● забезпечення цілісності (integrity) процесу адміністрування іспитів шляхом повного розді-
лення процесу підготовки іспитів та їх прийому 

● представлення пробних варіантів тестування у відкритому доступі;
● співпраця з міжнародними професійними організаціями та асоціаціями (ACIIA, CFA, CISI 

та інших) щодо використання навчальних програм, запозичення досвіду організації іспитів та 
наповнення тестових питань практичними завданнями;

● доручення представників СРО, університетів та навчальних центрів до складання і онов-
лення навчальних програм та завдань для іспитів;

● запровадження концепції безперервного професійного розвитку фахівців, постійного 
оновлення їх знань та вдосконалення навичок за допомогою дієвої системи подовження термі-
ну дії сертифікатів без повторного складання іспитів за умови виконання фахівцями необхідних 
вимог щодо навчання, тренування та професійної діяльності;

● здійснення моніторингу та аналізу результатів складання іспитів у цілому по країні та в 
розрізі окремих спеціалізації, а також представлення цих результатів у відкритому доступі;

● створення умов для дотримання стандартів професійної етики при здійснені операцій на 
фондовому ринку за рахунок розробки та впровадження етичних кодексів та стандартів про-
фесійної діяльності. 

Цей досвід доцільно врахувати при реформуванні системи навчання та атестації фахів-
ців фондового ринку в Україні. Запровадження кращих міжнародних практик щодо сертифі-
кації фахівців в Україні є важливою умовою підвищення привабливості вітчизняного фондо-
вого ринку для інвесторів та його подальшого розвитку. Окрім того, ці підходи також значною 
мірою відображені у Керівних принципах оцінки знань та компетенцій (Guidelines for the 
assessment of knowledge and competence), розроблені Європейською організацією з цінних 
паперів і ринків. Таким чином, їх впровадження буде підтримувати євроінтеграційний напря-
мок розвитку країни.

3. ЕТиЧНІ аСПЕКТи фУНКцІОНУВаННЯ фОНДОВОГО риНКУ Та НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ 
ВраХУВаННЯ

Важливою умовою стабільного функціонування фондового ринку є забезпечення добро-
чесності та сумлінності виконання операцій з цінними паперами та управління активами. Від-
повідно, функцією фінансових регуляторів є законодавче регулювання поведінки учасників 
фондового ринку та контроль за їх діяльністю. За відсутності ефективного моніторингу та до-
тримання правил поведінки фінансові ринки особливо схильні до зловживань35. Недобросовіс-
на поведінка, приклади якої регулятори та органи влади викривають у всьому світі, завдали 
значної шкоди довірі та надійності ринків. Це, в свою чергу, негативно впливає на економічний 
розвиток в цілому, адже стримує учасників від діяльності на ринку, призводить до зменшення 
обсягів операцій та збільшення витрат36. 

Виключно державного регулювання та нагляду виявляється недостатньо для того, щоб 
запобігти зловживанням і етичним помилкам, що стають причинами фінансових коливань та 
навіть криз. В сучасних умовах необхідним стає усвідомлення фахівцями фондового ринку та 
керуючими активами їх власної відповідальності, а отже, знання та дотримання ними спільних 
етичних норм та принципів. Учасники фондового ринку не просто сприймають ринкове серед-
овище таким, яким воно є, але й самі беруть участь у його формуванні. Вони, звичайно, заці-
кавлені не тільки в максимізації свого прибутку, але і в тому, щоб ринок, на якому вони діють, 
продовжував розвиватись, був надійним та стабільним. Дотримання правил доброчесного ве-
дення бізнесу на ринку та етичних норм сприяють зміцненню репутації професійних учасників, 
свідчать про високий ступінь надійності і компетентності як їх роботи, так і ринку в цілому. Все 

33 Guidelines for the assessment of knowledge and competence // European Securities and 
Markets Authority, 3 January 2017, 16 р. Available at: https://www.esma.europa.eu/sites/default/
files/library/esma71-1154262120-153_guidelines_for_the_assessment_of_knowledge_and_
competence_corrigendum.pdf.

34 BaFin issues drafts of WpHGMaAnzV and WpDPV for consultation, 1 June 2017.  Available at: 
http://www.regulationtomorrow.com/de/mifid-ii/bafin-issues-drafts-of-wphgmaanzv-and-wpdpv-for-
consultation/

35 Armour, J., Mayer, C., and Polo, A. (2011). Regulatory Sanctions and Reputational Damage in 
Financial Markets. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1-20.

36 Fair and effective markets review. – Available at:  https://www.fca.org.uk/news/speeches/fair-
and-effective-markets-review

це, в свою чергу, призводить до підвищення довіри інвесторів та збільшення обсягів операцій. 
Саме тому у міжнародній практиці функціонування фондових ринків велика увага приділяється 
питанням знання та дотримання етичних норм і принципів задля забезпечення надійної репу-
тації професійних учасників ринку. 

На перший погляд концепція етики фондового ринку може здаватись несумісною з підхо-
дами щодо максимізації прибутку, як основної мети діяльності будь-якого учасника ринку. Про-
те, існують дослідження, що підкреслюють зв'язок прагнень максимізації багатства та дотри-
мання норм ділової етики37. Більше того, деякі дослідники підкреслюють, що досягнення 
максимізації ринкової вартості та отриманих прибутків можливе виключно за умови етичного 
ведення бізнесу38. Особливо актуальним є цей підхід у довгостроковій перспективі.

Таким чином, під етикою фондового ринку розуміють правила добросовісної поведінки при 
здійсненні всіх операцій та консультуванні клієнтів. Метою сумлінного ведення бізнесу на фон-
довому ринку є отримання прибутку доступними з точку зору чесності та прозорості способа-
ми, що не суперечать чинним законам і іншим нормативним актам, а також професійним і 
етичним правилам і вимогам.

Етичні кодекси професійних організацій та асоціацій
У питаннях розробки та впровадження норм етичної поведінки у фінансовій сфері важлива 

роль належить безпосередньо учасникам ринку. Поширеною міжнародною практикою на рівні 
саморегулівних організацій та професійних асоціацій, а іноді і на рівні окремих учасників ринку 
є прийняття кодексів етичної поведінки фахівців фондового ринку та керуючих активами. 

Особливо значення набувають кодекси етики, розроблені міжнародними професійними асо-
ціаціями. Як вже зазначалось вище, деякі країни прирівнюють професійні сертифікати до своїх 
іспитів, що сприяє поширенню високих етичних стандартів та підвищенню довіри суспільства до 
фінансових ринків та інвестиційної професії. Зокрема, запроваджений ще у 1960-х роках Інсти-
тутом CFA (CFA Institute) «Кодекс етики та стандарти професійної поведінки» має на меті поши-
рення високих професійних стандартів серед членів асоціації і слугує еталоном для оцінювання 
етичності в діяльності спеціалістів інвестиційної справи в усьому світі. Важливими для врахуван-
ня в українській практиці є розроблені Інститутом CFA стандарти професійної поведінки39:

● Професіоналізм, що включає знання законодавства, незалежність та об’єктивність, не-
допущення навмисного спотворення фактів та неправомірної поведінки;

● Забезпечення цілісності ринків капіталу, що передбачає регулювання питань матері-
альної не оприлюдненої інформації та маніпулювання ринком;

● Обов’язки перед клієнтом, які передбачать лояльність, розсудливість та належну увага; 
забезпечення чесності та відповідності; презентацію результатів інвестування; дотримання 
конфіденційності;

● Обов’язки перед працедавцями, що включають лояльність, домовленості про додаткову 
винагороду та обов’язки керівників;

● Питання інвестиційного аналізу, рекомендацій та дій, що передбачають старанність та 
обґрунтованість; визначають вимоги щодо спілкування з клієнтами і потенційними клієнтами та 
ведення документації; 

● Питання конфліктів інтересів, що включають вимоги щодо повідомлення про конфлік-
ти, пріоритетності операцій, а також винагороди за рекомендації. 

Принципи професійної діяльності, затверджені Асоціацією сертифікованих міжнародних 
інвестиційних аналітиків (Association of Certified International Investment Analysts, ACIIA), визна-
ються багатьма європейськими країнами і можуть бути використанні при розробці етичних ко-
дексів українських саморегулівних організацій та асоціацій. ACIIA звертає увагу на такі осно-
воположні принципи40:

● Чесність, цілісність та справедливість, що передбачають дотримання високих стан-
дартів чесності та справедливості у відносинах з клієнтами, потенційними клієнтами та іншими 
особами, пов'язаними з професійною діяльністю.

● Вимога належної турботи та обережності у роботі з клієнтами та потенційними клієн-
тами;

● Пріоритет інтересів клієнтів та потенційних клієнтів, що передбачає перевагу інтере-
сів клієнтів перед своїми власними інтересам або інтересами роботодавців чи третіх осіб;

● Дотримання вимог незалежності та об'єктивності при прийнятті чесних суджень у про-
цесі своєї професійної діяльності;

● Професійна компетентність, що передбачає постійне прагнення підтримувати та вдо-
сконалювати свої професійні навички та компетенції;

● Вимоги щодо обов'язкового рівня знань та відповідності, що передбачають знання за-
конів, правил, нормативних актів та кодексів етики та стандартів професійної поведінки націо-
нальних або регіональних асоціацій та недопущення свідомої участі у будь-яких порушеннях 
етичного чи правового характеру.

Норми поведінки, розроблені Дипломованим інститутом з цінних паперів та інвестицій 
(Chartered Institute for Securities & Investment, CISI) визначають окремі принципи взаємодії з 
всіма стейкхолдерами: клієнтами, компаніями, регуляторами задля забезпечення чесності, 
відкритості, прозорості та справедливості у здійсненні професійної діяльності41. Також однин із 
визначених принципів передбачає активний розвиток професійних компетенцій та зобов'язання 
продовжувати навчання, щоб забезпечити цінність своїх знань, навичок та досвіду, а також 
сприяти професійному розвитку інших.

Досвід врахування етичних аспектів при атестації фахівців фондового ринку
Навчальні програми та кваліфікаційні екзамени фахівців фондового ринку більшості роз-

винених держав включають окремі блоки, що присвячені саме етичним питанням. Окремими 
прикладами є такі країни:

● Данія: окремі навчальні програми стосуються питань зловживання ринку, відмивання 
грошей та протидії конфліктам інтересів.

● Норвегія: обов’язковою складовою є «Етика і хороша консультативна практика» та іміта-
ційний етичний тест, що спрямований на забезпечення дотримання основних норм та принци-
пів етичної поведінки на ринку цінних паперів.

● США: обов’язковими навчальними модулями є «Етика та ділова поведінка, скарги та 
розслідування, заборонена та шахрайська поведінка».

● Польща: складовою кваліфікаційного іспиту є питання дотримання норм професійної 
етики.

● Туреччина: для всіх фахівців ринку капіталів обов’язковим є вивчення етичних правил 
професійної діяльності. При цьому за основу береться знання професійних правил, розробле-
них саморегулівною організацією – Асоціацією інститутів посередницької діяльності на ринку 
капіталів Туреччини.

● Балтійські країни (Естонія, Латвія, Литва): модуль «Етика та регулювання» є обов’язковою 
частиною іспиту і у структурі тестів займає 15-25% для інвестиційних консультантів та 20-30% 
для фахівців, які надають інформацію щодо інвестиційних послуг42. При цьому, якщо питання 

37 Ang, J. S. (1993). On financial ethics. Financial Management, 22(3), 32-59.
38 Cagle, J. A., & Baucus, M. S. (2006). Case studies of ethics scandals: Effects on ethical 

perceptions of finance students. Journal of Business Ethics, 64(3), 213-229.
39 Кодекс етики та стандарти професійної поведінки, CFA Institute. – Режим доступу: https://

www.cfainstitute.org/Translations%20of%20Code%20of%20Ethics%20and%20Standards%20
of%20Pr/ukrainian_code.pdf

40 ACIIA Principles of Ethical Conduct. Available at: https://www.aciia.org/aciia-principles-of-
ethical-conduct.html#Fundamental

41 CISI Code of Conduct. – Available at: www.cisi.org/cisiweb2/docs/default-source/cisi-website/
ethics/code-of-conduct-16.pdf

42 The Preliminary Baltic Syllabus of BFAA Licenses. Available at: http://bfaa.ee/wp-content/
uploads/sites/1/2016/08/Preliminary_Syllabus_17.01.17_Public.pdf
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
по національному регулюванню різняться відповідно до кожної країни, то питання щодо знання 
та застосування етичного кодексу Асоціації фінансових консультантів країн Балтії є спільними 
для всіх. 

Таким чином, виділення блоку питань етики при навчанні та атестації фахівців є характе-
ристикою більшості систем підготовки та атестації фахівців фондового ринку та об’єктивною 
потребою сучасного ринку. Адже без знання цих норм та принципів сьогодні не можна говорити 
про професіоналів високого рівня, які можуть бути конкурентними і на міжнародному ринку.

Необхідність врахування етичних аспектів в українській практиці
Фондовий ринок в Україні пройшов достатньо довгий період розвитку та трансформацій, 

проте процес інституційного становлення та набуття необхідних якісних параметрів ринку ще 
далеко не завершений. При цьому, незважаючи на складність та суперечність економічних 
процесів, що активно проходять в Україні, фондовий ринок на сьогодні має потенціал до роз-
витку та зростання. І хоча практика розробки і застосування етичних норм і принципів роботи 
не набула достатнього поширення, варто зазначити, що вивченню питань професійної етики 
фондового ринку приділяється все більше уваги як з боку державного регулятора, так і з боку 
самих професійних учасників ринку. 

Необхідним є розширення навчальних програм та включення до них як питань щодо осно-
вних принципів етики фондового ринку, розгляд прикладів порушення етичних норм, обгово-
рення стратегій поведінки учасників фондового ринку у таких випадках. Це дасть фахівцям 
фондового ринку можливість в подальшому усвідомлювати, розпізнавати і класифікувати різні 
етичні питання та сформувати власне глибинне усвідомлення відповідальної та етичної пове-
дінки. Так, результати досліджень щодо наслідків включення етичних питань до навчальних 
програм підготовки фахівців фінансового ринку в США засвідчили те, що вивчення «етичних 
кейсів» позитивно впливає на прийняття етичних рішень студентами-майбутніми учасниками 
ринку та їхнє уявлення про етику ділової поведінки на ринку43. 

Водночас, важливо розуміти, що запровадженню навчальних та тестових компонентів з 
питань професійної етики має передувати узгодження єдиних підходів та стандартів етичної 
поведінки усіма основними стейкхолдерами. Різне потрактування стандартів унеможливлює 
розробку єдиних тестових завдань, але що ще більш важливо – без проговорення та осмис-
лення професійних стандартів фаховою спільнотою, етичний кодекс не зможе запрацювати в 
повній мірі та стати базисом для прийняття індивідуальних та колективних рішень на ринку. 

Доцільним може бути використання розроблених професійними асоціаціями кодексів ети-
ки та стандартів професійної поведінки, що були визнані у різних країнах світу (ACIIA, CFA, 
CISI). Запровадження затверджених міжнародними організаціями та асоціаціями етичних норм 
дозволить швидше адаптувати українську систему підготовки та атестації фахівців фондового 
ринку до міжнародних вимог, а також сприятиме вищому рівню довіри та прозорості ринку.

4. рЕКОМЕНДацІЇ ЩОДО ВДОСКОНаЛЕННЯ СиСТЕМи ПІДГОТОВКи Та аТЕСТацІЇ 
фаХІВцІВ фОНДОВОГО риНКУ Та КЕрУЮЧиХ аКТиВаМи В УКраЇНІ

На основі експертного опитування учасників фондового ринку та вивчення кращого між-
народного досвіду були визначені основні недоліки існуючої системи підготовки та атестації 
фахівців фондового ринку України та напрями її вдосконалення. Так, проблемними залиша-
ються такі питання:

● вимога обов’язкового навчання у визначених навчальних закладах; 
● застаріла програма підготовки фахівців та перевірки їх знань; 
● відсутність етичної складової у навчальних програмах та екзаменаційних завданнях; 
● неефективна технічна система проведення тестування; 
● відсутність диференціації вимог до керівників компаній та працівників різних рівнів; 
● наявність конфлікту інтересів, що за словами експертів, пов’язана з сучасною процеду-

рою адміністрування іспитів;
● відсутність ефективної системи контролю за процесом підготовки та атестації фахівців 

фондового ринку, а також відповідної аналітики та відкритого доступу до неї громадськості;
● недостатність залучення професійної спільноти до розробки навчальних планів і 

навчально-методичних матеріалів та організації процесу підвищення кваліфікації фахівців.
І. Нові підходи до атестації
З метою усунення зазначених недоліків і побудови в Україні якісної та прозорої системи 

підготовки фахівців фондового ринку рекомендується перехід до дворівневої системи атес-
тації із розподілом іспиту на блоки тестування знань і компетенцій:

● перший рівень для осіб, які вперше отримують кваліфікаційне посвідчення фахівця фон-
дового ринку – первинна атестація;

● другий рівень, що передбачає подальший професійний розвиток та подовження терміну 
дії сертифіката – повторна атестація.

Самі іспити слід розділити принаймні на чотири блоки:
● перевірка базових знань щодо фінансових інструментів, економічних законів та 

взаємозв’язків, які є універсальними і не залежать від національного контексту;
● тестування знань, специфічних для роботи саме в Україні (знань відповідного законодав-

ства та регуляцій);
● перевірка здатності застосування теоретичних знань, моделей та концепцій до вирішен-

ня практичних завдань – у межах певних спеціалізацій;
● перевірка знання та розуміння етичних принципів та норм діяльності на фондовому 

ринку.
За формою завдання чотирьох блоків є «закритими», тобто сформульовані у формі запи-

тань з кількома варіантами відповідей. Кандидат зобов’язаний набрати мінімальну кількість 
балів з кожного блоку іспиту, котрий він/вона повинні складати, щоб іспит вважався складеним. 
Особа, що не склала іспит, має право на апеляцію щодо результатів.

Особа, що отримала міжнародний професійний сертифікат у відповідній сфері може бути 
звільнена від складання певного блоку(ів) іспиту. Таке рішення приймається індивідуально 
щодо кожного учасника іспиту тестовим центром на основі механізму зарахування міжнарод-
них сертифікатів, розробленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

Запропонована система є втіленням кращих міжнародних практик, що передбачають пер-
винну атестацію та повторну атестацію, в разі виконання фахівцем вимог щодо безперервного 
навчання та професійної діяльності. Ця система передбачає запровадження в Україні концеп-
ції безперервного професійного розвитку, що, на думку опитаних експертів, сприятиме підви-
щенню рівня знань та компетенцій фахівців фондового ринку.

Первинна атестація є обов’язковою для всіх фахівців з питань фондового ринку. На цьому 
етапі постає потреба переосмислення підходів до кваліфікаційних вимог, що визначають право 
безпосередньо здійснювати операції з цінними паперами та управляти коштами клієнтів. 

Існує необхідність розмежувати вимоги до працівників фронт-офісу та бек-офісів. 
Відповідно до особливостей своєї діяльності, працівники фронт-офісу повинні глибоко розумі-
ти особливості всіх операцій з цінними паперами та враховувати всі нюанси укладених угод і 
передавати відповідні розпорядження бек-офісу. Відмінні кваліфікаційні вимоги до працівників 
бек-офісу та фронт-офісу потребують відмінних програм навчання та тестових завдань: так, 
для працівників бек-офісу більший наголос має бути зроблено на знанні законодавства, у той 
час для працівників фронт-офісів важливішими є знання з економіки та фінансів. Ще вищими 
мають бути вимоги до компетенції керівників компаній. Це має бути відображено у змісті тесто-
вих завдань у кваліфікаційних іспитах. 

Перед допуском до первинної атестації кандидати зобов’язані пройти обов’язкове навчан-
ня, водночас, кандидати мають право самостійно обирати у яких закладах та/або формах про-
ходити навчання. Відповідно, пропонується відмовитись від укладення договорів між НКЦПФР 
та навчальними закладами про співробітництво щодо навчання фахівців фондового ринку. 
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Обов’язковими темами для навчання є українське законодавство та етика. Проходження 
навчального курсу з базових економічних знань є обов’язковим для кандидатів, котрі не мають 
вищої освіти економічного спрямування. У випадку, коли вища освіта не відповідає визначеним 
напрямам, особа має право отримати доступ до складання іспиту шляхом надання освітніх 
документів, що підтверджують прослуховування визначеної кількості годин за певною темати-
кою (наприклад, набір вибіркових дисциплін). Рішення щодо зарахування прослуханих дисци-
плін приймається тестовим центром, та звільняє кандидата від необхідності проходження ци-
клу навчання з базових економічних знань.

Особливістю запропонованої системи є відмова від обов’язкового навчання у визна-
чених навчальних закладах України. Передбачається розширення переліку професійно-
орієнтованих курсів та навчальних програм, що можуть пропонуватись як вітчизняними, так і 
іноземними університетами чи бізнес-школами. 

Повторна атестація призначена для забезпечення постійного професійного розвитку 
фахівців фондового ринку та може бути спільною відповідальністю СРО та держави. Як вже 
було зазначено вище, система оновлення чи подовження терміну дії сертифікатів або реєстра-
ції фахівців фондового ринку в разі виконання ними обов’язкових вимог щодо навчання є ха-
рактерною для багатьох іноземних країн.

Для реалізації цієї концепції пропонується запровадити систему набору атестаційних 
балів фахівцями фондового ринку. 

Запровадження цієї системи потребує обговорення між усіма стейкхолдерами задля фор-
мування обґрунтованої системи оцінки та врахування діяльності щодо підвищення кваліфікації 
фахівців фондового ринку, а також розробки адекватної системи атестаційних балів. Пропо-
нується максимальне залучення Навчально-методичного центру НКЦПФР, СРО та професій-
них асоціацій до цього процесу. 

Запропонована система передбачає, що для проходження повторної атестації фахівці ма-
ють набрати визначену суму балів за діяльність, пов’язану з підвищенням своєї кваліфікації. 
Прикладами діяльності, що може бути врахована як підвищення кваліфікації є:

● профільне навчання в одному з вищих навчальних закладах України чи іншого надавача 
освітніх послуг;

● успішне завершення навчання на курсах, тренінгових програмах тощо;
● успішне проходження навчальних програм для отримання одного з визнаних міжнарод-

них кваліфікаційних іспитів (при чому навчання може проходити у онлайн-форматі);
● активна участь у робочих групах НКЦПФР щодо вдосконалення законодавчої бази; 
● активна участь у робочих групах СРО щодо розробки етичних кодексів та принципів про-

фесійної поведінки учасників фондового ринку; 
● активна участь у робочих групах навчально-методичного центру НКЦПФР щодо розроб-

ки методичних рекомендацій та типових програм для навчання фахівців з питань фондового 
ринку;

● науково-дослідницька діяльність: виступи на науково-практичних конференціях, публіка-
ції у фахових виданнях.

Проходження навчання за однією з форм, зазначених вище, фіксується СРО та конверту-
ється, відповідно до заздалегідь затвердженої шкали, в певну кількість балів, що є підставою 
для надання учаснику вторинної атестації свідоцтва професійного розвитку. При цьому СРО не 
є монопольними надавачами послуг з підвищення кваліфікації; їх завдання - фіксація набору 
балів та підтвердження факту постійного професійного розвитку. 

Після набору мінімально визначеної кількості балів кандидати складають спрощений варі-
ант тесту, котрий охоплює три з чотирьох блоків, які пропонуються на первинній атестації (ви-
лучається блок теоретичних знань).

За словами опитаних учасників фондового ринку, такий підхід до оцінювання їх діяльності 
є цілком доцільним. Результатом його запровадження є стимулювання фахівців з питань фон-
дового ринку до постійного підвищення своєї кваліфікації через навчання, нормотворення, на-
укову та дослідницьку діяльність, інші засоби отримання нових знань та навичок. Розробка та 
адміністрування системи набору атестаційних балів має бути передана на відпові-
дальність СРО фондового ринку України. Це дозволить краще врахувати інтереси учасників 
ринку та сприятиме побудові прогресивної системи атестації, що відповідає сучасним потре-
бам розвитку фондового ринку. Окрім того, спільна відповідальність регулятора та СРО за 
процес повторної атестації сприятиме налагодженню постійно співпраці та формуванню взає-
морозуміння між різними стейкхолдерами.

За умови безперервного професійного розвитку, кожен фахівець з питань фондового ринку 
має право пройти процедуру повторної атестації протягом 90-денного періоду від 
третьої річниці з дня отримання кваліфікаційного посвідчення. У випадку невиконання 
зазначених вимог для продовження професійної діяльності на фондовому ринку необхідно 
проходити первинну атестацію.

З метою кращої інтеграції до міжнародної професійної спільноти, рекомендується, подібно 
до інших країн, котрі розвиваються, прирівняти міжнародні професійні іспити до внутріш-
ніх кваліфікаційних іспитів. Конкретний механізм прирівняння має стати результатом дискусій 
між учасниками ринку, Комісією та незалежними експертами. Для полегшення цього процесу 
доцільним є використання прикладів зарубіжних країн, які вже розробили та запровадили від-
повідний механізм прирівняння (Польща, Туреччина).

ІІ. Кваліфікаційний іспит: новий зміст, процедури та підходи
Зміст
Зміст кваліфікаційних іспитів затверджується НКЦПФР у вигляді програми іспитів. Водно-

час, формування програми повинно стати результатом спільною роботи регулято-
ра, СРО / учасників ринку та навчальних закладів задля забезпечення якості програми, 
також – широкої залученості та довіри до процесу. Для цього НКЦПФР сформує робочу групу 
(до 20 осіб) з представників різних стейкхолдерів, котрі будуть залучені до формування про-
грами іспитів.

Фахівці, які працюють на фондовому ринку, крім знання теоретичних аспектів функціону-
вання фінансових ринків та економіки загалом, та законодавчого регулювання країни, повинні 
також розуміти практику їх застосування. Тому першим кроком у розробці нової бази 
тестових завдань має стати аналіз практик (practice analysis). Завданням practice 
analysis є узагальнення коментарів та зауважень від практикуючих фахівців щодо специфіки 
функціонування фондового ринку України. На основі цих даних формуються спільні підходи 
щодо практичних завдань, котрі повинні доповнити тест.

Результати practice analysis повинні бути представлені та обговорені на засіданні робочої 
групи.

Сформована робочою групою програма іспитів затверджуватиметься комісією та повинна 
щонайменш один раз на рік переглядатись (частіше – у разі зміни законодавчої бази). 

У межах програми необхідно визначити ключові теми, за якими відбуватиметься тестуван-
ня та обговорення порядку визначення специфікацій (таксономій) кожної з цих тем.

Процедура формування бази тестових завдань
Особливої уваги вимагає розробка та застосування на практиці нових рекомендацій та 

вимог до змісту та формулювання тестових завдань, що використовуються при проведенні іс-
питів. Формування нової бази тестових завдань повинно забезпечувати якість тестових за-
вдань, для чого необхідними є такі кроки:

1. якісний відбір та навчання осіб, які будуть задіяні у підготовці тестових завдань; дотри-
мання вимог незалежності та неупередженості укладачів тестових завдань, а також членів ек-
заменаційних комісій;

2. забезпечення процедури рецензування кожного тестового завдання (зокрема, необхідно 
узгодити мінімальну кількість рецензувань; погодити критерії відбракування неякісних тестових 
завдань за результатами рецензування тощо);
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3. формування бази тестових завдань, котрі пройшли рецензування – для їх підготовки до 

апробації (за кожним елементом таксономії кожної з визначених ключових тем);
4. проведення апробації тестових завдань та забезпечення психометричного аналізу ре-

зультатів апробацій;
5. відбракування неякісних тестових завдань за результатами апробації, калібрування якіс-

них тестових завдань та внесення завдань до бази каліброваних тестових завдань.
Адміністрування кваліфікаційного іспиту
Задля гарантування об’єктивності оцінювання необхідно змінити процедури проведення 

іспиту. Пропонується змінити формат іспиту у двох головних напрямках:
1. перейти повною мірою до комп’ютерного тестування (що передбачає затвердження 

НКЦПФР вимог до пунктів тестування);
2. зміна структури кваліфікаційного іспиту: відмова від другого його етапу – співбесіди, що 

знімає питання конфлікту інтересів та підвищує прозорість і неупередженість оцінювання кан-
дидатів.

Задля гарантування якості оцінювання необхідно запровадити постійний моніторинг та 
аналіз агрегованих результатів складання іспитів. Знеособлені результати атестації повинні 
бути публічно доступні та обговорені. Зокрема, загальнодоступною має бути інформація про 
те, який відсоток кандидатів успішно складають іспити в цілому по країні та в розрізі окремих 
спеціалізацій та навчальних закладів.

ІІІ. Врахування етичного аспекту
Важливість дотримання етичних норм та принципів вимагає доповнення навчання праців-

ників фронт-офісів та керівників департаментів або компаній етичною складовою, що відпові-
дає кращим міжнародним стандартам, а також включення відповідних питань до тестових за-
вдань, що використовуються при атестації. Особливу увагу при навчанні та тестуванні 
необхідно приділити таким етичним аспектам, як: 

● забезпечення прозорості ринку та розкриття необхідної інформації як керівництву відпо-
відної компанії, так і регулятору ринку;

● інформування клієнта про всі обставини, пов'язані із здійсненням операцій купівлі-
продажу цінних паперів, в тому числі про ризики, властиві цим операціями; 

● недопущення розповсюдження недостовірної чи необґрунтованої інформації про емітен-
тів чи цінні папери;

● недопущення розповсюдження інсайдерської інформації, що може створювати переваги 
для окремих учасників фондового ринку;

● збереження конфіденційності інформації про операції клієнтів і стан їхніх рахунків;
● забезпечення чесності механізму ціноутворення на ринку; 
● уникнення будь-яких дій, що можуть підірвати справедливість та стабільність функціону-

вання ринку; 
● недопущення використання маніпулятивних тактик та стратегій, а також практик, які 

створюють хибну видимість активності на ринку.
Окремі норми професійної та етичної поведінки учасників фондового ринку визначені в 

законодавчих та нормативно-правових документах. Проте актуальною потребою сьогодні є 
формування етичних кодексів саморегулівних організацій та асоціацій. Пропонується прове-
дення ряду круглих столів та робочих зустрічей для розробки та впровадження норм і принци-
пів етичної поведінки учасників фондового ринку та керуючих активами. 

Як вже було зазначено вище, поширеною міжнародною практикою в цьому контексті є ви-
користання розроблених професійними асоціаціями кодексів етики та стандартів професійної 
поведінки (наприклад, ACIIA, CFA, CISI). Запровадження затверджених міжнародними органі-
заціями та асоціаціями етичних норм дозволить швидше адаптувати українську систему під-
готовки фахівців фондового ринку до міжнародних вимог, а також сприятиме вищому рівню 
довіри та прозорості ринку.

Розроблені норми мають бути включені у навчальні програми та кваліфікаційні іспити фа-
хівців з питань фондового ринку та керуючих активами.

Врахування всіх наведених рекомендацій сприятиме побудові в Україні прозорої системи 
підготовки фахівців фондового ринку та керуючих активами, заснованої на незалежній оцінці 
кандидатів згідно з кращими світовими практиками.

ВиСНОВКи
Фондовий ринок України все ще перебуває на стадії становлення. Не вирішеними залиша-

ється низка проблем, які потребують уваги державного, приватного та громадського секторів 
задля формування стабільного та надійного фондового ринку. Одним з важливих та актуаль-
них завдань на сьогодні залишається питання побудови ефективної системи підготовки та 
атестації фахівців фондового ринку, що буде відповідати сучасним вимогам та міжнародним 
стандартам.

З метою побудови в Україні якісної системи підготовки та прозорої процедури атестації 
фахівців фондового ринку та керуючих активами на основі вивчення міжнародного досвіду та 
врахування поглядів основних учасників ринку було визначено основні рекомендації щодо вдо-
сконалення існуючої системи підготовки та атестації фахівців фондового ринку:

перехід до дворівневої системи атестації, що передбачає розмежування атестаційних під-
ходів для різних категорій фахівців;

● розвиток системи безперервного професійного розвитку, що може бути спільною відпо-
відальністю держави та СРО сприятиме залученню професійної спільноти до організації про-
цесу підвищення кваліфікації фахівців

● та водночас відповідає кращим міжнародним прикладам;
● застосування системи набору атестаційних балів для проходження повторної атестації;
● можливість зараховувати результати успішно складених іспитів та отриманих сертифіка-

тів визнаних міжнародних професійних організацій та асоціацій (CFA, CIIA, SFDR та інших);
● можливість самостійно обирати навчальні заклади / бізнес-школи / он-лайн програми 

для підготовки до іспитів, у тому числі - обов’язкових навчальних циклів);
● відмова від співбесіди та перехід до виключно комп’ютерного тестування при складанні 

кваліфікаційних іспитів;
● забезпечення розгляду пропозицій СРО та навчальних центрів щодо оновлення типових 

програм;
● розробка та застосування методичних рекомендацій та вимог до складання тестових 

завдань, що використовуються при проведенні іспитів;
● формування нової бази тестових завдань, що відповідають визначеним вище критеріям, 

а також представлення пробних варіантів тестування у відкритому доступі;
● доповнення навчальних програм та екзаменаційних завдань етичною складовою;
● запровадження моніторингу та аналізу результатів складання іспитів, забезпечення до-

ступності цієї аналітики у відкритому доступі. 
Реалізація наведених рекомендацій передбачає плідну співпрацю між регулятором ринку 

– Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, навчально-методичним цен-
тром НКЦПФР, саморегулівними організаціями та професійними асоціаціями, а також акаде-
мічною спільнотою в напряму здійснення наступних кроків щодо реформування існуючої сис-
теми:
Необхідні кроки Задіяні учасники Орієнтовний терміни 

реалізації
Обговорення напрямів реформування 
системи підготовки, атестації фахівців 
фондового ринку та прийняття нової 
концепції трансформації системи підго-
товки спеціалістов

НКЦПФР 
СРО

Професійні асоціації

листопад - грудень 
2017 р.

Внесення відповідних змін до 
нормативно-правових актів

НКЦПФР 2018 р.

Проведення аналізу практики 
застосування (practice-analysis); 

НКЦПФР, СРО, 
Професійні асоціації, 

залучені експерти

січень-лютий
2018 р.

розробка та прийняття норм і 
принципів етичної поведінки учасників 
фондового ринку та керуючих 
активами

СРО, Професійні 
асоціації

березень-квітень 
2018 р.

розробка підходів щодо набору 
атестаційних балів 

НКЦПФР, СРО, 
Професійні асоціації, 

залучені експерти

травень – червень 
2018 р.

Підготовка навчальної програми з 
описом очікуваних компетенцій 
фахівців фондового ринку

НКЦПФР, СРО, 
Професійні асоціації, 

залучені експерти

липень – серпень
2018 р.

формування нових тестових завдань, 
що відповідають розробленим 
вимогам та критеріям

Навчально-методичний 
центр НКЦПФР, 

представники СРО, 
професійних асоціацій 

та академічної 
спільноти

вересень – жовтень 
2018 р.

рецензування та апробація нових 
тестових завдань; формування бази 
тестових завдань

Навчально-методичний 
центр НКЦПФР із 

залученням 
представників СРО, 

професійних асоціацій 
та академічної спільноти

листопад – грудень 
2018 р.

Проведення першого пробного 
тестування за новими навчальними 
програмами та на основі нової бази 
тестових запитань

Навчально-методичний 
центр НКЦПФР 

Січень-Лютий 
2019 р.

Дотримання визначених рекомендацій дозволить вирішити питання забезпечення учасни-
ків ринку висококваліфікованим персоналом. Запропонована система враховує необхідні ас-
пекти підготовки фахівців фондового ринку такі, як ґрунтовне знання та розуміння законодав-
ства та сучасних тенденцій розвитку ринку, врахування етичних норм діяльності на фондовому 
ринку. 

ДОДаТКи
Додаток а

Перелік осіб, які підлягають сертифікації:
● керівник юридичної особи (крім банків, за наявності заступника керівника банку або чле-

на виконавчого органу, який згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів 
банку відповідає за здійснення банком професійної діяльності на фондовому ринку);

● заступник керівника юридичної особи, який згідно з розподілом обов'язків відповідно до 
внутрішніх документів юридичної особи відповідає за здійснення юридичною особою профе-
сійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності такого заступника);

● керівник відповідного структурного підрозділу юридичної особи, який безпосередньо 
здійснює певний вид професійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності такого під-
розділу). У випадку, коли відповідний структурний підрозділ входить до складу інших структур-
них підрозділів юридичної особи, діяльність яких не пов’язана виключно з провадженням про-
фесійної діяльності на фондовому ринку, керівники таких структурних підрозділів юридичної 
особи підлягають сертифікації у разі відсутності заступника керівника юридичної особи, який 
згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів юридичної особи відповідає 
за здійснення юридичною особою професійної діяльності на фондовому ринку;

● фахівці, які здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяль-
ності на фондовому ринку.

У разі наявності в юридичної особи, що здійснює професійну діяльність на фондовому 
ринку, філії, представництва, відділення та інших відокремлених підрозділів сертифікації також 
підлягають:

● керівник відокремленого підрозділу;
● заступник керівника відокремленого підрозділу, який згідно з розподілом обов’язків від-

повідно до внутрішніх документів відокремленого підрозділу відповідає за здійснення підрозді-
лом професійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності такого заступника);

● керівник відповідного структурного підрозділу цього відокремленого підрозділу, який 
здійснює операції щодо цінних паперів (у разі наявності такого структурного підрозділу);

● фахівці, які здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяль-
ності на фондовому ринку.

Додаток Б
Перелік спеціальностей:
● міжнародне право та міжнародні економічні відносини в галузі знань «Міжнародні відно-

сини»;
● правознавство та правоохоронна діяльність у галузі знань «Право»;
● прикладна економіка;
● економічна теорія, економічна кібернетика, міжнародна економіка, економіка підприєм-

ства, управління персоналом та економіка праці, прикладна статистика, маркетинг, фінанси і 
кредит, банківська справа, оподаткування, облік і аудит, товарознавство і комерційна діяль-
ність, товарознавство та експертиза в митній справі, експертиза товарів та послуг, управління 
безпечністю та якістю товарів, організація оптової та роздрібної торгівлі в галузі знань «Еконо-
міка та підприємництво»;

● менеджмент організацій і адміністрування, менеджмент інноваційної діяльності в галузі 
знань «Менеджмент і адміністрування»;

● математика, актуарна та фінансова математика, математична економіка та економетри-
ка, комп’ютерна механіка в галузі знань «Фізико-математичні науки»;

● прикладна математика, комп’ютерна математика, математичне та комп’ютерне моделю-
вання, криптологія, інформатика, прикладна інформатика, системний аналіз і управління, сис-
теми і методи прийняття рішень у галузі знань «Системні науки та кібернетика»;

● інформаційні управляючі системи та технології, інформаційні технології проектування, 
системне проектування, системи штучного інтелекту, комп’ютерні системи та мережі, системне 
програмування, спеціалізовані комп’ютерні системи, програмне забезпечення систем, інжене-
рія програмного забезпечення в галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка»;

● державне управління в галузі знань «Державне управління».
Додаток В

Види професійної діяльності на фондовому ринку
Вид діяльності Зміст діяльності
Торгівля цінними паперами Здійснення угод з цінними паперами, які передбачають 

оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику на 
основі договорів доручення чи комісії за рахунок своїх 
клієнтів (брокерська діяльність) або від свого імені та за свій 
рахунок з метою перепродажу третім особам (дилерська 
діяльність).



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №247, 28 грудня 2017 р. 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

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

СТВО «КИЇВСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00306822
3. Місцезнаходження: 04080 м. Київ, Кирилівська, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 425-33-92, (044) 425-33-92
5. Електронна поштова адреса: info@silk.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.silk.org.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
ІІ. Текст Повідомлення 

Дата прийняття рішення: 21.12.2017 року. Найменування уповноваже-

ного органу емітента, що прийняв відповідне рішення: загальні збори 
акціо нерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ 
ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ». Дата державної реєстрації відповідних змін до 
відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному ре-
єстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань: 27.12.2017 року. Повне найменування акціонерного товариства до 
зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ШОВКОВИЙ 
КОМБІНАТ». Повне найменування акціонерного товариства після зміни: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМ-
БІНАТ».

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 Гладишко Г.М.  27.12.2017

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО
 «КиЇВСЬКий ШОВКОВий КОМБІНаТ»

Депозитарна діяльність Діяльність з депозитарного обліку та обслуговування 
розміщення, обігу цінних паперів та операцій
 емітента щодо розміщених ним цінних 
паперів на рахунках у цінних паперах її 
депонентів.

Управління активами 
інституційних інвесторів

Професійна діяльність учасника 
фондового ринку - компанії з управління активами, що 
провадиться нею за винагороду від власного імені або на 
підставі відповідного договору про управління активами, які 
належать інституційним інвесторам на праві 
власності.

Організація торгівлі на 
фондовому ринку

Діяльність із створення організаційних, технологічних, 
інформаційних, правових та інших 
умов для збирання та поширення інформації 
стосовно пропозицій цінних паперів та інших 
фінансових інструментів і попиту на них, проведення 
регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими 
фінансовими інструментами, централізованого укладання 
договорів щодо цінних паперів та інших фінансових 
інструментів згідно з правилами, встановленими такою 
фондовою біржею, зареєстрованими у встановленому 
законом порядку. 

Клірингова діяльність Діяльність з визначення зобов'язань, 
що підлягають виконанню за правочинами щодо цінних 
паперів та інших фінансових інструментів, підготовка 
документів (інформації) для проведення розрахунків, а 
також створення системи гарантій з виконання зобов'язань 
за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових 
інструментів.

Діяльність з управління 
іпотечним покриттям

Діяльність, що провадиться управителем іпотечного 
покриття від свого імені за винагороду протягом 
визначеного строку на підставі договору про управління 
іпотечним покриттям та передбачає представництво 
інтересів власників іпотечних облігацій, здійснення 
контролю за додержанням умов заміни іпотечних активів 
чи включення нових іпотечних активів до складу іпотечного 
покриття, здійснення контролю за своєчасністю та 
повнотою здійснення емітентом платежів 
за звичайними іпотечними облігаціями, забезпечення 
відповідності іпотечного покриття вимогам законодавства, 
виконання інших функцій, визначених 
законодавством.

Додаток Д 
Кількість фахівців, 

якими було складено кваліфікаційний іспит за програмами 
з питань фондового ринку протягом 2015-2017 рр., 

станом на 13.09.2017 р.

Навчальні заклади

2015 2016 2017
Всього 
скла-
дали 
іспит

Склали 
іспит

Не 
скла-

ли 
іспит

Всього 
скла-
дали 
іспит

Скла-
ли 

іспит

Не 
скла-

ли 
іспит

Всього 
скла-
дали 
іспит

Склали 
іспит

Не 
скла-

ли 
іспит

Український інститут 
розвитку фондового 
ринку Київського 
національного 
економічного 
університету

1151 1132 19 1123 1104 19 558 537 21

Харківський центр 
науково-технічної та 
економічної 
інформації

79 78 1 156 156 0 52 52 0

Університет імені 
Альфреда 
Нобеля

67 65 2 83 83 0 77 77 0

Одеський 
національний 
економічний 
університет

83 83 0 91 91 0 38 38 0

Додаток Ж
Критерії знань і компетенцій персоналу, 

який надає інформацію про інвестиційні продукти, 
інвестиційні послуги або супутні послуги (згідно з Керівними принципами оцінки 

знань та компетенцій ESMA)
Учасники фондового ринку повинні забезпечити, щоб співробітники, які надають інформа-

цію про інвестиційні продукти, інвестиційні послуги та допоміжні послуги, що пропонуються 
компаніями, мали необхідні знання та компетенції для того, щоб:

● розуміти основні характеристики, ризики та особливості тих інвестиційних продуктів, які 
пропонуються компаніями, включаючи будь-які податкові платежі та витрати, які будуть здій-
снені клієнтом у процесі проведення операції. Особливу увагу слід приділяти при наданні ін-
формації щодо продуктів, що характеризуються більш високим рівнем складності;

● знати загальну суму витрат і комісій, які клієнт має сплатити в процесі здійснення опера-
цій з інвестиційним продуктом, в процесі отриманні інвестиційної або супутньої послуги;

● знати характеристики та обсяги інвестиційних або супутніх послуг;
● розуміти, як функціонують фінансові ринки та як вони впливають на вартість та ціноутво-

рення інвестиційних продуктів, щодо яких вони надають інформацію клієнтам;
● розуміти вплив економічних показників, національних / регіональних / глобальних подій на 

ринках на вартість інвестиційних продуктів, щодо яких вони надають інформацію клієнтам;
● розуміти різницю між показниками рентабельності минулих періодів та майбутніх можли-

вих сценаріїв, а також розуміти існуючі обмеження прогнозування;
● володіти знаннями щодо питань, пов'язаних зі зловживанням ринку та протидією відми-

ванню грошей;
● вміти оцінювати дані, що відносяться до інвестиційних продуктів, про які вони надають 

інформацію клієнтам (зокрема, що містяться в Документі з основною інформацією для інвесто-
ра, проспектах, фінансових звітах, а також фінансові дані);

● розуміти специфічні ринкові структури (в тому числі, торгові майданчики або вторинні 
ринки, якщо є) для торгівлі інвестиційними продуктами, щодо яких вони надають інформацію 
клієнтам;

● мати базові знання принципів оцінки для тих інвестиційних продуктів, щодо яких вони 
надають інформацію.

Додаток З
Критерії знань і компетенцій персоналу, який надає інвестиційні інвестиціні, (згідно 

з Керівними принципами оцінки знань та компетенцій ESMA)
Учасники фондового ринку повинні забезпечити, щоб співробітники, які надають інвести-

ційні продукти, інвестиційні послуги та допоміжні послуги, що пропонуються компаніями, мали 
необхідні знання та компетенції для того, щоб:

● розуміти основні характеристики, ризики та особливості тих інвестиційних продуктів, що 
були порекомендовані, включаючи будь-які податкові платежі та витрати, які будуть здійснені 
клієнтом у процесі проведення операції. Особливу увагу слід приділяти при наданні рекомен-
дації щодо продуктів, що характеризуються більш високим рівнем складності;

● знати загальну суму витрат і комісій, які клієнт має сплатити в процесі здійснення запро-
понованої або рекомендованої операції з інвестиційним продуктом, а також витрати, пов'язані 
з наданням рекомендацій та наданням інших супутніх послуг;

● виконувати зобов'язання щодо відповідності вимогам, викладеним в Керівних принципах 
щодо певних аспектів вимог придатності MiFID44 ( зокрема, вимог щодо інформування клієнта 
про відповідність інвестиційних послуг його потребам; обсягу інформації, що має бути отрима-
на від клієнта; оновлення інформації та забезпечення її надійності; введення обов’язкового 
запису наданих рекомендацій щодо інвестиційних продуктів та послуг);

● на основі аналізу наданої клієнтом інформації щодо певних змін зрозуміти, як запропо-
нована інвестиційна послуга може виявитись непридатною для клієнта;

● розуміти, як функціонують фінансові ринки та як вони впливають на вартість та ціноутво-
рення інвестиційних продуктів, щодо яких клієнт отримав пораду чи пропозицію;

● розуміти вплив економічних показників, національних / регіональних / глобальних подій на 
ринках на вартість інвестиційних продуктів, щодо яких клієнт отримав пораду чи пропозицію;

● розуміти різницю між показниками рентабельності минулих періодів та майбутніх можли-
вих сценаріїв, а також розуміти існуючі обмеження прогнозування;

● володіти знаннями щодо питань, пов'язаних зі зловживанням ринку та протидією відми-
ванню грошей;

● вміти оцінювати дані, що відносяться до інвестиційних продуктів, щодо яких клієнт отри-
мав пораду чи пропозицію (зокрема, що містяться в Документі з основною інформацією для 
інвестора, проспектах, фінансових звітах, а також фінансові дані);

● розуміти специфічні ринкові структури (в тому числі, торгові майданчики або вторинні 
ринки, якщо є) для торгівлі інвестиційними продуктами, щодо яких клієнт отримав пораду чи 
пропозицію;

● мати базові знання принципів оцінки для тих інвестиційних продуктів, щодо яких клієнт 
отримав пораду чи пропозицію;

● знати основи управління інвестиційним портфелем, у тому числі володіти вміннями за-
стосування диверсифікації індивідуальних інвестиційних портфелів.

44 Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability requirements. // European Securities and 
Markets Authority, 21 August 2012, 14 р. Available at: www.esma.europa.eu/sites/default/files/
library/2015/11/2012-387_en.pdf
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До уваги акціонерів
ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ЛУКОр»

(Україна, Івано-франківська область, м. Калуш, вул. Промислова 4, 
код ЄДрЮОфОПтаГф 31256759, веб-сайт www.lukor.com.ua/info.shtml)

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 29.01.2018р. об 10.00год.

за адресою: Україна, Івано-франківська область, м. Калуш, вул. 
Промислова 4, зал засідань (2.01), що знаходиться на другому 

поверсі адміністративного приміщення.
Початок реєстрації акціонерів Товариства та їх уповноважених пред-

ставників об 09год. 30хв., 29.01.2018р.
Закінчення реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників об 

09год. 45хв., 29.01.2018р.
Для реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників необхідно 

мати при собі документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів, 
крім цього – довіреність, видану згідно чинного законодавства України.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають акціонери Приватно-
го акціонерного товариства «ЛУКОР» включені до переліку акціонерів, які ма-
ють право на таку участь, складеного станом на 24.00 год. «23» січня 2018р.

Перелік питань, що виносяться на голосування Загальних зборів 
акціонерів ПраТ «ЛУКОр» (порядок денний):

1. Про припинення повноважень лічильної комісії, обраної попередніми 
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЛУКОР» та про обрання членів лі-
чильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ  «ЛУКОР».

3. Про розгляд звіту про підсумки виробничо-фінансової діяльності  
ПрАТ «ЛУКОР» в 2013 році і ухвалення рішення за результатами його розгляду.

4. Про розгляд висновку ревізора ПрАТ «ЛУКОР» за підсумками пере-
вірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЛУКОР» в 2013 році та 
ухвалення рішення за результатами його розгляду.

5. Про розгляд висновку незалежного аудитора ПрАТ «ЛУКОР» за під-
сумками перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «ЛУКОР» за 2013 рік і 
ухвалення рішення за результатами його розгляду.

6. Про затвердження річної фінансової звітності і балансу ПрАТ «ЛУКОР» 
за 2013 рік.

7. Про розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності ПрАТ «ЛУКОР» 
в 2013 році.

8. Про розгляд звіту про підсумки виробничо-фінансової діяльності  
ПрАТ «ЛУКОР» в 2014 році і ухвалення рішення за результатами його розгляду.

9. Про розгляд висновку ревізора ПрАТ «ЛУКОР» за підсумками пере-
вірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЛУКОР» в 2014 році та 

ухвалення рішення за результатами його розгляду.
10. Про розгляд висновку незалежного аудитора ПрАТ «ЛУКОР» за під-

сумками перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «ЛУКОР» за 2014 рік і 
ухвалення рішення за результатами його розгляду.

11. Про затвердження річної фінансової звітності і балансу ПрАТ «ЛУКОР» 
за 2014 рік.

12. Про розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності  
ПрАТ «ЛУКОР» в 2014 році.

13. Про розгляд звіту про підсумки виробничо-фінансової діяльності  
ПрАТ «ЛУКОР» в 2015 році і ухвалення рішення за результатами його розгляду.

14. Про розгляд висновку ревізора ПрАТ «ЛУКОР» за підсумками пере-
вірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЛУКОР» в 2015 році та 
ухвалення рішення за результатами його розгляду.

15. Про розгляд висновку незалежного аудитора ПрАТ «ЛУКОР» за під-
сумками перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «ЛУКОР» за 2015 рік і 
ухвалення рішення за результатами його розгляду.

16. Про затвердження річної фінансової звітності і балансу ПрАТ «ЛУКОР» 
за 2015 рік.

17. Про розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності  
ПрАТ «ЛУКОР» в 2015 році.

18. Про розгляд звіту про підсумки виробничо-фінансової діяльності  
ПрАТ «ЛУКОР» в 2016 році і ухвалення рішення за результатами його розгляду.

19. Про розгляд висновку ревізора ПрАТ «ЛУКОР» за підсумками пере-
вірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЛУКОР» в 2016 році та 
ухвалення рішення за результатами його розгляду.

20. Про розгляд висновку незалежного аудитора ПрАТ «ЛУКОР» за під-
сумками перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «ЛУКОР» за 2016 рік і 
ухвалення рішення за результатами його розгляду.

21. Про затвердження річної фінансової звітності і балансу ПрАТ «ЛУКОР» 
за 2016 рік.

22. Про розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності  
ПрАТ «ЛУКОР» в 2016 році.

23. Про розгляд звіту про оцінку майна ПрАТ «ЛУКОР» і ухвалення рі-
шення за результатами його розгляду.

24. Про списання активів в процесі ліквідації ПрАТ «ЛУКОР».
25. Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що 

залишиться після задоволення вимог кредиторів.
26. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПрАТ «ЛУКОР».
27. Про обрання аудитора Товариства.
28. Про затвердження умов договору з аудитором Товариства, встанов-

лення розміру оплати його послуг.
29. Про використання резервного капіталу Товариства.

Основні показники фінансового-господарської діяльності ПраТ  «ЛУКОр» (тис.грн.).
Найменування показника ПЕрІОД

звітний 2016 звітний 2015 звітний 2014 звітний 2013 звітний 2012
Усього активів 12 608 39 905 104 068 159 151 82 632
Основні засоби 6 496 10 289 11 394 16 766 49 177
Довгострокові фінансові інвестиції ---- ---- ---- ---- ----
Запаси 1 287 3 539 3 561 9 076 8 544
Сумарна дебіторська заборгованість 3 849 18 576 29 481 125 488 22 304
Грошові кошти та їх еквівалент 94 6 876 58 841 1 781 656
Нерозподілений прибуток - 1 400 199 -1 375 377 -1 312 780 -1 284 550 -1 395 054
Власний капітал - 67 401 -42 579 20 018 48 719 -45 452
Статутний капітал 1 324 000 1 324 000 1 324 000 1 324 000 1 324 000
Довгострокові зобов’язання 77 988 74 249 75 939 71 412 60 430
Поточні зобов’язання 2 021 8 207 8 111 39 020 67 654
Чистий прибуток (збиток) - 18 715 -68 521 -28 694 94 035 -286 010
Середньорічна кількість акцій 1 324 000 1 324 000 1 324 000 1 324 000 1 324 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) ---- ---- ---- ---- ----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду ---- ---- ---- ---- ----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7 205 715 727

З матеріалами пов’язаними з порядком денним Загальних зборів акціо-
нерів ПрАТ «ЛУКОР», особи, які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів, можуть ознайомитись з дня надіслання персонального повідом-
лення в робочі дні (понеділок – п’ятниця), за адресою: 

Україна, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова 4, адмі-
ністративного приміщення, каб. №2.31 у робочі дні з 8.00 до 15.00 години.

Ліквідатор Григор’єв О.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Завод «Артеммаш» (код за ЄДРПОУ 
14316190). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. 
Телефон (факс) – (044) 486-79-42. Електронна поштова адреса – 
artmash@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://artemmash.in.ua. 
Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

2.Текст повідомлення
Згідно з наказом директора від 26.12.17р. Шазіб Аліна Юріївна звільне-

на з посади головного бухгалтера за власним бажанням, термін перебуван-
ня на посаді – 5 місяців, часткою в статутному капіталі не володіє, непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Замість звільненої особи на посаду нікого 
не призначено.

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

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

Директор Назар’янц О.Я.  26.12.17р.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ЗаВОД «арТЕММаШ» 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВари-
СТВО «рIПКиНСЬКЕ 
аВТОПIДПриЄМСТВО17444»

2. Код за ЄДРПОУ 03119693
3. Місцезнаходження 15000, Чернiгiвська обл., смт. рiпки, 

вул.Любецька, 5
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04641) 2-13-70 2-19-83

5. Електронна поштова адреса atp17444@repki.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://repki.pat.ua/

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

II. Текст повідомлення
30.11.2017 загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про 

змiну типу акцiонерного товариства з публiчного акцiонерного товари-
ства на приватне акцiонерне товариство. 22.12.2017 в Єдиному дер-
жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та гро-
мадських формувань внесено вiдповiднi змiни до вiдомостей про 
юридичну особу. Повне найменування акцiонерного товариства до 
змiни - публiчне акцiонерне товариство «РIПКИНСЬКЕ 
АВТОПIДПРИЄМСТВО17444». Повне найменування акцiонерного то-
вариства пiсля змiн - приватне акцiонерне товариство «РIПКИНСЬКЕ 
АВТОПIДПРИЄМСТВО17444».

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

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

Директор  Ткаченко Сергiй Миколайович

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО «рIПКиНСЬКЕ аВТОПIДПриЄМСТВО 17444»

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТО-

ВариСТВО «БОЖЕДарІВСЬКий ЕЛЕВаТОр» 2. Код за 
ЄДРПОУ: 00953869 3. Місцезнаходження: 52323 Дніпропетровська область, 
Криничанський район, селище міського типу Божедарівка вулиця Виконкомів-
ська, будинок 1 4. Міжміський код, телефон та факс: (0564)23-1-33 (0564)23-2-05 
5. Електронна поштова адреса: bozhedar@usilos.com 6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: bozhedar.com.ua 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог гла-
ви 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Поло-
ження: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину: 26.12.2017;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада; 

Предмет правочину: продовження строку надання Товариству зворотної 
безпроцентної фінансової допомоги Приватним акціонерним товариством 
«Любашівський елеватор» (код ЄДРПОУ – 00955153)» шляхом укладання 
додаткової угоди до Договору про надання зворотної безпроцентної фі-
нансової допомоги №291116 від 29.11.2016 р. до 30 червня 2018 року; 
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
відповідно до законодавства: 1000 тис. грн; Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 4396 тис. грн; Співвідношен-
ня ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 22,74795%; Додаткові критерії для віднесення правочину до 
значного правочину статутом акціонерного товариства не передбачені.

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

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

2. Директор Слободянюк Дмитро Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Перший експедицiйний загiн пiдводних та гiдротехнiчних робiт»

2. Код за ЄДРПОУ: 14287666
3. Місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 428-85-62
5. Електронна поштова адреса: 1EZPGR@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.1EZPGR.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства.
ІІ. Текст Повідомлення:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Перший експедицiйний загiн пiдводних та 
гiдротехнiчних робiт», що вiдбулися 22.12.2017р., прийнято рiшення про 
змiну типу акцiонерного товариства. Дата державної реєстрацiї 
вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в 
ЄДР: 22.12.2017р. Повне найменування акцiонерного товариства до 
змiни: Публічне акціонерне товариство «Перший експедицiйний загiн 
пiдводних та гiдротехнiчних робiт». Повне найменування акцiонерного 
товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Пер-
ший експедицiйний загiн пiдводних та гiдротехнiчних робiт».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством Генеральний директор Козачук Олександр Микито-
вич, 22.12.2017р.

ПУБЛIЧНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ПЕрШий ЕКСПЕДицIйНий ЗаГIН ПIДВОДНиХ Та ГIДрОТЕХНIЧНиХ рОБIТ»

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ТаСКОМБаНК»

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 «ТаСКОМБаНК»
2. Код за ЄДРПОУ:09806443
3. Місцезнаходження:01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, б.30
4. Міжміський код, телефон та факс:(44) 3932555
5. Електронна поштова адреса:a.karelin@tascombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:www.tascombank.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна 
складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 22.12.2017 року на 

підставі отриманої письмової заяви від 17.11.2017 року та, керуючись п. 3.2. 
Положення про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК», п. 6.3. Положення про 
Правління АТ «ТАСКОМБАНК», повноваження Заступника Голови 
ПравлінняПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» 
Глущенка Олександра Вікторовича (паспорт серії СА№349224, виданий 23січ-
ня 1997 року Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області) припиняються 
з 27.12.2017 року. Глущенко Олександр Вікторович перебував на посаді 1,5 
роки, акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. Зазначена особа непогашеної 
судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері госпо-
дарської, службової діяльності не має.Замість цієї особи нікого не призначено.

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

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

2. Голова Правління _________ 
(підпис)

К.В. Мелеш
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.12.2017 р. 
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТО-
ВариСТВО «МаШиНОБУДІВНЕ ВирОБНиЧЕ 
ОБ’ЄДНаННЯ «ОрІОН»

Організаційно – правова форма емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 14309913
Місцезнаходження емітента - 65098 Одеська обл. м. Одеса вул. Ак. Гар-

кавого буд. 6
Міський код, телефон та факс емітента – 0637353354, відсутній
Електронна поштова адреса емітента – 14309913@sc-ua.com
Повідомлення розміщено на сторінці - http://www.stockmarket.gov.ua 

27.12.2017р. 
Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації - 14309913.sc-ua.com
2. Текст повідомлення

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«ОРІОН» (надалі - Товариство) від 24.12.2017р. (протокол № 1/2017) при-
йнято рішення:

- у зв’яжу із закінченням терміну повноважень, припинити повноважен-
ня Голови Наглядової ради представника Фонду державного майна України 
(код ЄДРПОУ: 00032945). Юридична особа володіє часткою в статутному 
капіталі Товариства – 50%. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді Голови Наглядової ради з 13.09.2010р. по 24.12.2017р.

- у зв’яжу із закінченням терміну повноважень, припинити повноважен-
ня члена Наглядової ради представника Фонду державного майна України 
(код ЄДРПОУ: 00032945). Юридична особа володіє часткою в статутному 
капіталі Товариства – 50%. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді члена Наглядової ради з 13.09.2010р. по 24.12.2017р.

- у зв’яжу із закінченням терміну повноважень, припинити повноважен-
ня члена Наглядової ради представника Фонду державного майна України 
(код ЄДРПОУ: 00032945). Юридична особа володіє часткою в статутному 
капіталі Товариства – 50%. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді члена Наглядової ради з 13.09.2010р. по 24.12.2017р.

- у зв’яжу із закінченням терміну повноважень, припинити повноважен-
ня члена Наглядової ради представника ПрАТ «Акціонерна фінансова ком-
панія «Система» (код ЄДРПОУ: 31776858). Юридична особа не володіє 
часткою в статутному капіталі Товариства. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді члена Наглядової ради з 13.09.2010р. по 24.12.2017р.

- у зв’яжу із закінченням терміну повноважень, припинити повноважен-
ня члена Наглядової ради Грабовського Миколи Дмитровича (фізична осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа воло-
діє часткою в статутному капіталі Товариства – 0,0173%. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 13.09.2010р. по 
24.12.2017р. 

- обрати на посаду члена Наглядової ради Попова Дмитра Сергійовича 
(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком 

до наступних річних зборів; посадова особа не володіє часткою в статутно-
му капіталі Товариства; інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
5 років: юрисконсульт, старший юрисконсульт, головний спеціаліст, заступ-
ник директора Департаменту – начальник Управління. Член Наглядової 
ради, є представником акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду 
державного майна України (код ЄДРПОУ: 00032945), якому належить 50 % 
+ 1 акція статутного капіталу Товариства, та ні є акціонером, представни-
ком групи акціонерів або незалежним директором.

- обрати на посаду члена Наглядової ради Баранюка Олександра Ми-
рославовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них) строком до наступних річних зборів; посадова особа не володіє част-
кою в статутному капіталі Товариства; інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх 5 років: головний спеціаліст, головний консультант, за-
ступник директора Департаменту – начальник Управління. Член Наглядо-
вої ради, є представником акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду 
державного майна України (код ЄДРПОУ: 00032945), якому належить 50 % 
+ 1 акція статутного капіталу Товариства, та ні є акціонером, представни-
ком групи акціонерів або незалежним директором.

- обрати на посаду члена Наглядової ради Стрельникова Павла Олек-
сандровича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них) строком до наступних річних зборів; посадова особа не володіє част-
кою в статутному капіталі Товариства; інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх 5 років: головний спеціаліст. Член Наглядової ради, є 
представником акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державно-
го майна України (код ЄДРПОУ: 00032945), якому належить 50 % + 1 акція 
статутного капіталу Товариства, та ні є акціонером, представником групи 
акціонерів або незалежним директором.

- обрати на посаду члена Наглядової ради Павлюк Наталію Василівну 
(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком 
до наступних річних зборів; посадова особа не володіє часткою в статутно-
му капіталі Товариства; інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
5 років: начальник відділу, головний спеціаліст. Член Наглядової ради, є 
представником акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державно-
го майна України (код ЄДРПОУ: 00032945), якому належить 50 % + 1 акція 
статутного капіталу Товариства, та ні є акціонером, представником групи 
акціонерів або незалежним директором.

- обрати на посаду члена Наглядової ради Андрієнко Поліну Григорівну 
(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком 
до наступних річних зборів; посадова особа не володіє часткою в статутно-
му капіталі Товариства; інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
5 років: головний спеціаліст. Член Наглядової ради, є представником акціо-
нера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України (код 
ЄДРПОУ: 00032945), якому належить 50 % + 1 акція статутного капіталу 
Товариства, та ні є акціонером, представником групи акціонерів або неза-
лежним директором.

Посадові особи не мають непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Тимчасово виконуючий обов’язки Голови 
правління ________ Барабанов В.Є.

 М.П. 27.12.2017р.

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО "аГЕНТСТВО 
ТрЕТЬОГО ТиСЯЧОЛІТТЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 31841413
3. Місцезнаходження 03110, м.Київ, вул. Солом`янська, буд. 11
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 4903377 (044) 4903377 
5. Електронна поштова адреса Denis.Telcharov@glusco.swiss
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

31841413.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації від-
повідного до вимог глави 1 розді-
лу ІІІ або інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю відповід-
ного до вимог глави 2 розділу ІІІ 
цього Положення

Відомості про набуття прямо або опосе-
редковано особою (особами, що діють 
спільно) з урахуванням кількості акцій, які 
належать їй та її афілійованим особам 
домінуючого контрольного пакета у роз-
мірі 95 і більше відсотків, простих акцій 
акціонерного товариства

II. Текст повідомлення 
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО 

ТИСЯЧОЛІТТЯ» (надалі – ПРАТ «АТТ») вiд Компанії «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА» 

(GLUSCO energy SA), яка створена за законодавством Швейцарії, з ідентифіка-
ційним номером підприємства СНЕ-151.177.589, зареєстрована за адресою: 
вулиця Де-Кандоль, 14, 1205 Женева, Швейцарія, отримане повідомлення про 
набуття 20.12.2017 року опосередковано домінуючого контрольного пакета ак-
цій ПРАТ «АТТ» шляхом набуття опосередковано 99 % часток Товариства з об-
меженою відповідальністю «ТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 32530098) та 99 % час-
ток Товариства з обмеженою відповідальністю «КАСКАД – АГРОСЕРВІС» (код 
ЄДРПОУ 30546897), які є власниками ПРАТ «АТТ».

Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню на-
буття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого 
пакета: компанія «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА», її афілійовані особи або треті особи 
не придбавали акції ПРАТ «АТТ» протягом 12 місяців, що передують даті на-
буття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття.

Розмір частки акцій Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСБУД» 
до і після набуття права власності на такий пакет акцій: 50% . 

Розмір частки акцій Товариства з обмеженою відповідальністю «КАСКАД – 
АГРОСЕРВІС» до і після набуття права власності на такий пакет акцій: 50% . 

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із зако-
нодавством. 

2. Найменування посади
Виконуюча обов'язки
Генерального директора

(підпис) Андрiєвська Надiя Василiвна
(ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 27.12.2017
(дата)
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Повідомлення
 про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ аКцIОНЕрНЕ 

ТОВариСТВО «ПЕрШий ЕКСПЕДицIйНий ЗаГIН 
ПIДВОДНиХ Та ГIДрОТЕХНIЧНиХ рОБIТ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 14287666
3. Місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12 
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 428-85-62
5. Електронна поштова адреса: 1EZPGR@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.1EZPGR.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів. 
ІІ. Текст Повідомлення: 

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «1-й ЕЗПГР» вiд 
22.12.2017р. на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» прийнято рiшення надати попередню згоду на вчинення значних 
правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з 
дати проведення цих загальних зборів, а саме: 

1) договори на виконання будівельних робіт на загальну суму не біль-
ше 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень (на кожен договір (правочин)); 
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 28.71%;

2) договори купівлі-продажу, комісії, підряду, надання послуг, застав, 
порук, найму (оренди), позики на загальну суму, що не перевищує  
13 000 000,00 (тринадцять мільйонів) гривень (на кожен договір (право-
чин)); спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 62.21%;

3) правочинів щодо відчуження Товариством об’єктів нерухомого май-
на, що знаходяться у власності Товариства, та які розташовані за адре-
сою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 12 та за адресою м. Київ, вул. Електри-
ків, 16 за ціною, погодженою з Наглядовою радою на момент вчинення 
правочину щодо відчуження даного нерухомого майна; граничною сукуп-
ною вартiстю, що не перевищуватиме 50000 тис.грн. (за кожен договір 
(правочин)); спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi  – 
239.28%.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 20896 тис.грн. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 37392; кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 36874, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 36874, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення  – 0 по всім видам вищевказаних правочинів.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством Генеральний директор Козачук Олександр Микитович, 
22.12.2017р.

Повідомлення 
про виникненняособливоїінформації

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

I. Загальнівідомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «СУМСЬКЕ МаШиНОБУДIВНЕ 
НаУКОВО-ВирОБНиЧЕ ОБ'ЄДНаННЯ».

2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс:(0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: info@snpo.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:snpo.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

N
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 
є предме-

том 
правочину
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, що є 
предметом правочину, 

до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності

(у відсотках)
1. 21.12.2017р. 207 240,7 6 241 543 3,32

21.12.2017р., протокол 21/12-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське 
НВО» (далі - Товариство) було прийнято рiшення про укладення між 
Товариством та Публічним акціонерним товариством «Перший 
український міжнародний банк» (далі – Банк) додаткової угоди до 
Генерального договору про умови випуску банківських гарантій і 
акредитивів на суму7 438 645,87 дол. США,та додаткових угод до 
договорів застави про внесення інформації про зміну умов 
Генерального договору в частині встановлення терміну дії всіх гарантій і 
акредитивів, випущених згідно з Генеральним договором, а також 
надання згоди на укладання додаткових договорів між ТОВ «СМНВО» 
та Банком про внесення інформації про зміну умов Генерального 
договору в частині встановлення терміну дії всіх гарантій і акредитивів, 
випущених згідно з Генеральним договором.
Офіційний курс НБУ станом на 21.12.2017р.: 1 дол. США = 27,86 грн. 
Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином 
Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/
вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 
80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень».

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

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

Генеральний директор цимбал О.Ю. 22.12.2017р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

ПраТ «рЕМБУДЗВ'ЯЗОК»
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «РЕМБУДЗВ'ЯЗОК»
2. Код за ЄДРПОУ: 01190178
3. Місцезнаходження: 02089, м.Київ, ВУЛИЦЯ РАДИСТІВ, будинок 40
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (044) 544-95-00;  

+38 (044) 544-94-69.
5. Електронна поштова адреса: rbz@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://01190178.infosite.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення про розкриття ін-
формації емітентами цінних паперів: особлива інформація про зміну скла-
ду посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товари-

ства « РЕМБУДЗВ’ЯЗОК «, яке відбулося 26 грудня 2017 року, протокол №7 
від 26.12.2017 року, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емі-
тента: припинення повноважень директора ПрАТ «РЕМБУДЗВ’ЯЗОК» на 

підставі заяви про звільнення директора та про призначення особи на по-
саду директора ПрАТ «РЕМБУДЗВ’ЯЗОК», в зв’язку з вакантною посадою 
директора товариства.

Посадова особа – Директор , Брондуков Костянтин Бориславович. При-
пинено повноваження Директора, в зв'язку з поданою заявою про звільнен-
ня за власним бажанням. Розмір пакета акцій ( у відсотках) які належать цій 
особі у статутному капіталі емітента : 0%. Фізична особа не надала згоди 
на розкриття персональних паспортних даних. Судимості та непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 
04.04.2011 року. 

Посадова особа – Директор, Нетяга Володимир Вікторович. Призначе-
но на посаду директора ПрАТ «РЕМБУДЗВ’ЯЗОК», у зв’язку з вакантною 
посадою. Розмір пакета акцій ( у відсотках) які належать цій особі у статут-
ному капіталі емітента : 0%. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
персональних паспортних даних. Судимості та непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк повноважень: безстроково до 
переобрання. Перелік інших посад, якi особа обiймала протягом останніх 
п'яти років: викладач юридичних дисциплін, юрист, начальник юридичного 
відділу.

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

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

2.Директор ПрАТ «РЕМБУДЗВ’ЯЗОК» __________ Брондуков К. Б. 
/підпис/ (ініціали та прізвище керівника) 

   М.П.  26.12 2017 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «ПЕрШий ЕКСПЕДицIйНий ЗаГIН 
ПIДВОДНиХ Та ГIДрОТЕХНIЧНиХ рОБIТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 14287666
3. Місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12 
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 428-85-62
5. Електронна поштова адреса: 1EZPGR@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.1EZPGR.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст Повідомлення:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «1-ЕЗПГР» вiд 
22.12.2017р., у зв’язку з прийняттям рішення про внесення змін та доповненнь 
до Статуту Товариства, пов’язаних із зміною типу, найменування та іншими 
редакційними змінами, шляхом викладення Статуту у новій редакції, прийнято 
рішення достроково припинити повноваження членів Наглядової Ради Товари-
ства, які перебували на посадах з 28.04.2017р., залишити склад Наглядової 
Ради Товариства незмiнним та подовжити термiн дiї повноважень на наступ-
ний термiн 3 (три) роки: 1) Голови Наглядової Ради – Лисюк Олександр Воло-
димирович; іншi посади протягом останнiх 5 рокiв: Голова Наглядової Ради 
ПАТ «1-ЕЗПГР»; не є акціонером (представником акціонера); 2) Члена Нагля-
дової ради – Розпутенко Ольга Володимирівна; іншi посади протягом останнiх 
5 рокiв: Член Наглядової ради ПАТ «1-ЕЗПГР», нач.заг.-адмiн. вiддiлу  
АСК «Укррiчфлот», Член Ревiзiйної комiсiї; не є акціонером; є представником 
акціонера ГЕЛЕС ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (GELES VENTURES LIMITED),  
HE 286956; 3) Члена Наглядової ради – Телющенко Віталій Петрович; іншi по-
сади протягом останнiх 5 рокiв: Член Наглядової ради ПАТ «1-ЕЗПГР»; не є 
акціонером (представником акціонера).

Посадові особи згоду на оприлюднення паспортних даних не надали. 
Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не мають.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством Генеральний директор Козачук Олександр Микитович, 
22.12.2017р.

Публічне акціонерне товариство «Лопушнянський кар’єр» (код за 
ЄДРПОУ 00373729; місцезнаходження: 77044, Івано-Франківська обл., Ро-
гатинський р-н, с.Лопушня) повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться 29 січня 2018 року о 
12-00 годині за адресою: 77044, Івано-франківська обл., рогатин-
ський  р-н, с.Лопушня, адміністративний корпус ПаТ «Лопушнянський 
кар’єр», кабінет директора (другий поверх). Реєстрація акціонерів буде 
проводитись 29 січня 2018 року з 11-00 до 11-45 години за місцем прове-
дення Зборів. Початок Зборів о 12-00 годині. Дата складення переліку акці-
онерів, які мають право на участь у Зборах – 23.01.2018р. (станом на 24-
00  год.).

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, розподіл прибут-

ків (збитків ) за 2017 рік.
8. Припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додат-

ковою відповідальністю.
9. Обрання комісії з припинення Товариства.
10. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
11. Затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в 

статутному капіталі товариства-правонаступника. 
12. Затвердження плану перетворення Товариства. 
13. Затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосува-

ли проти рішення Зборів Товариства про перетворення. 
14. Затвердження порядку та строків пред’явлення вимог кредито-

рів. 
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: 
lk.pat.ua. Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт 

або інший документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім 
того, довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодав-
ства. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати 
проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, за місцезнаходженням Товариства: 77044, Івано-Франківська обл., 
Рогатинський район, с.Лопушня, адміністративний корпус Товариства, у 
робочі дні в кабінеті директора (другий поверх), робочий час з 09-00 до 
16-00 години. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за 
адресою: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня, 
адміністративний корпус Товариства, кабінет директора (другий  
поверх). Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документа-
ми: директор Демидюк Юрій Миронович. Телефон для довідок: 
0343563518.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника Період
3 квартали 

2017р.
2016р.

Усього активів 2994,3 2434,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2036,9 2114,0
Запаси 36,8 188,3
Сумарна дебіторська заборгованість 426,9 92,0
Гроші та їх еквіваленти 279,6 40,0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

(5181,4) (4569,6)

Власний капітал (4537,9) (1910,7)
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал 

643,5 643,5

Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 7532,2 4345,0
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

(2627,2) (1610,0)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2574000 2574000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(1,021) (0,625)

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО
«ЛОПУШНЯНСЬКий Кар’Єр» 

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

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПриВаТНЕ аКцІОНЕр-

НЕ ТОВариСТВО аУДиТОрСЬКа фІрМа «ДЕ 
ВІЗУ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 22917414
3. Місцезнаходження: 01001 Київ, Малопідвальна , 10, оф.11
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-279-00-00, 044-279-40-00
5. Електронна поштова адреса: info@devisu.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.devisu.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

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

ІІ. Текст Повідомлення 
У зв'язку з закінченням строку повноважень В.о. Генеральногоо ди-

ректора ПрАТ АФ «Де Візу» Загальними зборами акціонерів Іващенко 
Віктор Петрович призначений на посаду Виконуючого обов'язки Гене-
рального директора ПрАТ АФ «Де Візу» згідно з рішенням акціонера 
ПрАТ АФ «Де Візу» від 22.12.2017 року №20 (відповдіно до статті 49 За-
кону України «Про акціонерні товариства « має статус протоколу загаль-
них зборів акціонерного товариства). Непогашеної судимості за корис-
ливі злочини не має. Не володіє пакетом акцій в статутному капіталі 
акціонерного товариства. Згоди на розкриття паспортних даних фізич-
ною особою не надано. На посаду призначено строком на 1 рік. Потягом 
останніх п'яти років обіймав наступні посади: В.о. Генерального дирек-
тора ПрАТ АФ «Де Візу», Перший заступник Генерального директора 
ПрАТ АФ «Де Візу», директор ТОВ «АФ «Де Візу».

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

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

2. В.о. Генерального директора  Іващенко В.П.
26.12.2017
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Для участі в загальних зборах зареєструвалися 33 (тридцять три) осо-
би, яким належить 471 647 677 (чотириста сімдесят один мільйон шістсот 
сорок сім тисяч шістсот сімдесят сім) штук голосуючих простих іменних 
акцій Товариства, що становить 97,86427% від загальної кількості голо-
суючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 
97,86427%.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» по-
зачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх пи-
тань порядку денного.

Всього зареєстровано (голосів): 471 647 677
З ПиТаННЯ 1 ПОрЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та членів лі-

чильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів. 
Підсумки голосування: «ЗА» – 471 647 677 голосів, що становить 

100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосу-
ючих простих іменних акцій. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% 
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загаль-
них зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали 
участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є влас-
никами голосуючих простих іменних акцій . За бюлетенями, визнаними 
недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосу-
ючих простих іменних акцій. рішення прийнято. Для роз’яснення щодо 
порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голо-
сувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій до по-
рядку денного, а також для вирішення інших питань пов’язаних із 
забезпеченням проведення голосування на позачергових загаль-
них зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію позачер-
гових загальних зборів акціонерів в такому складі: 1. Дахненко 
Анастасія Володимирівна - голова комісії; 2. Мігулько Ольга Олек-
сандрівна - член комісії; 3. Маринченко Лариса Михайлівна - член 
комісії.

З ПиТаННЯ 2 ПОрЯДКУ ДЕННОГО: Надання попередньої згоди на 
укладення Товариством правочинів. 

Підсумки голосування: «ЗА» - 471 647 677 голосів, що становить 
100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосу-
ючих простих іменних акцій. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% 
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загаль-
них зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали 
участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є влас-
никами голосуючих простих іменних акцій. 

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% 
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загаль-
них зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення: Надати Товариству згоду на збільшення обсягу 
відповідальності Товариства за Договором поруки №193-П/17 від 
04.09.2017 р. та надати Товариству згоду на укладення із Публічним 
акціо нерним товариством «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) Додаткової уго-
ди до Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017 р. (надалі - Додаткова 
угода-1), у відповідності з якою Товариство поручиться перед ПАТ 
«АЛЬФА-БАНК» за виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ТЕХНОВА» (далі – Боржник 1) у повному обсязі 
своїх обов‘язків за Договором про відкриття кредитної лінії № 62-МВ/17 
від 04.09.2017 (надалі – Кредитний договір 1), згідно з умовами якого 
Банк відкриє/відкрив відновлювану мультивалютну кредитну лінію з на-
ступними умовами:

- ліміт кредитної лінії - не більше ніж сума, що еквівалентна170 000 
000,00 (сімдесят мільйонів) гривень та змінюється згідно з графіком, що 
передбачений у Кредитному договорі 1, з можливістю надання у межах 
кредитної лінії коштів у гривнях та доларах США, та євро;

- строк дії кредитної лінії не більше ніж по 31.08.2020 р. (включно);
- розмір процентів за користування кредитною лінією - не більше 30% 

(тридцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у 
гривні, не більше 15% (п’ятнадцяти відсотків) річних за користування час-
тиною кредиту наданою у доларах США та не більше 15% (п’ятнадцяти 
відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у євро. 

Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору 1, в тому 
числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальнос-
ті Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни 
Кредитного договору 1, внаслідок яких збільшується розмір частини 
(траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредит-
ної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/тран-
шем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, 
штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 1 згідно з 
Кредитним договором 1 повинен сплачувати Банку та за виконання яких 
Товариство поручилось згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що 
такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та 
не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів і встанов-
лена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а 
Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Борж-
ник  1, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності 
Боржника 1 за Кредитним договором 1. 

Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком 
дії. 

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визна-
чати та змінювати решту умов Додаткової угоди-1 та підписати Додаткову 
угоду до Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017 р. від імені Товари-
ства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки №193-П/17 від 
04.09.2017 р. та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди 
до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Надати Товариству згоду на збільшення обсягу відповідальності Това-
риства за Договором поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р. та надати Това-
риству згоду на укладення із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИ-
СТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) Додаткової угоди до Договору 
поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р. (надалі - Додаткова угода-2), у відпо-
відності з якою Товариство поручилося перед ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за ви-
конання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-
РЕКОНСТРУКЦІЯ» (надалі – Боржник 2) у повному обсязі своїх обов‘язків 
за Договором про відкриття кредитної лінії № 64-МВ/17 від 04.09.2017 р. 
(надалі – Кредитний договір 2), згідно з умовами якого Банк відкриє/від-
крив відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умова-
ми:

- ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна  
165 000 000,00 (Сто шістдесят п‘ять мільйонів) гривень та змінюєть-
ся згідно з графіком, що передбачений у Кредитному договорі 2, з 
можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривнях та до-
ларах США;

- строк дії кредитної лінії не більше ніж по 31.08.2020 р. (включно);
- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 30% 

(тридцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою 
у гривні, не більше 15% (п’ятнадцяти відсотків) річних за користування 
частиною кредиту наданою у доларах США та не більше 15% 
(п’ятнадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту нада-
ною у євро. 

Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору 2, в тому 
числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальнос-
ті Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни 
Кредитного договору 2, внаслідок яких збільшується розмір частини 
(траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредит-
ної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/тран-
шем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, 
штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 2 згідно з 
Кредитним договором 2 повинен сплачувати Банку та за виконання яких 
Товариство поручилось згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що 
такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та 
не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів і встанов-
лена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а 
Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Борж-
ник  2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності 
Боржника 2 за Кредитним договором 2. 

Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком 
дії. 

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визна-
чати та змінювати решту умов Додаткової угоди-2 та підписати Додаткову 
угоду до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р. від імені Товари-
ства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки №202-П/17 від 
04.09.2017 р. та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди 
до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Голова правління  В.В. Олексенко

Повідомлення про результати голосування по порядку денному позачергових Загальних зборів акціонерів 15.12.2017 року

ПУБЛІЧНОГО аКцОНЕрНОГО ТОВариСТВа
«ЧЕрКаСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальнівідомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "БОРТНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧО-
ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
"АГРОСЕРВIС"

2. Код за ЄДРПОУ 05409292
3. Місце знаходження 02088, м. Київ, вул. Промислова, 2
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 280-29-26 (044) 280-29-26

5. Електронна поштова 
адреса

vtp_agroservis@ukr.net

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

http://agroservice.zvitat.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними збо-

рами 26.12.2017 р. Припинення повноважень посадової особи викона-
но на пiдставi рiшення Загальних зборiв у зв'язку iз обранням 
Лiквiдацiйної комiсiї. Посадова особа Подзега Андрiй Олександрович 
(паспорт: серiя номер виданийр. ) припинив повноваження Директора. 
Володiєчасткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: 6 рокiв 9 мiсяцiв. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними збо-
рами 26.12.2017 р. Припинення повноважень посадової особи викона-
но на пiдставi рiшення Загальних зборiв у зв'язку iз обранням 
Лiквiдацiйної комiсiї. Посадова особа Дика Людмила Олександрiвна 
(паспорт: серiя номер виданийр. )припинила повноваження Голови 
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 6 рокiв 9 мiсяцiв. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято прийнято Загаль-
ними зборами 26.12.2017 р. Припинення повноважень посадової осо-
би виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв у зв'язку iз обран-
ням Лiквiдацiйної комiсiї. Посадова особа ТОВ «АРТ-КАПIТАЛ 
КАСТОДI» (код 30784585) припинила повноваження Члена Наглядо-

вої ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 6 рокiв 9 мiсяцiв.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними збо-
рами 26.12.2017 р. Припинення повноважень посадової особи викона-
но на пiдставi рiшення Загальних зборiв у зв'язку iз обранням 
Лiквiдацiйної комiсiї. Посадова особа ТОВ «Пантек-виробництво» (код 
32167106) припинила повноваження Члена Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Строк, протягом якого осо-
ба перебувала на посадi: 6 рокiв 9 мiсяцiв.

Рiшення про обрання на посаду Голови Лiквiдацiйної комiсiї при-
йнято Загальними зборами 26.12.2017 р. Обрання посадової особи 
виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв. Подзега Андрiй Олек-
сандрович (паспорт: серiя номер виданийр. ) обраний на посаду Голо-
ви Лiквiдацiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: безстроково. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ «БВТП «АГРОСЕРВIС», ди-
ректор. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 
Посадова особа не надалазгоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання на посаду Члена Лiквiдацiйної комiсiї прийня-
то Загальними зборами 26.12.2017 р. Обрання посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення Загальних зборiв. Луцик Олеся Олександрiвна 
(паспорт: серiя номер виданийр. )обрана на посаду Члена Лiквiдацiйної 
комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 27,8%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: безстроково. Iншi посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв: фiзична особа - пiдприємець. Розмiр пакета 
акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 702 акцiї. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання на посаду Члена Лiквiдацiйної комiсiї прийня-
то Загальними зборами 26.12.2017 р. Обрання посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення Загальнихзборiв. Наказний Андрiй Олексан-
дрович (паспорт: серiя номер виданийр. )обраний на посаду Члена 
Лiквiдацiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
1,54%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який обрано особу: безстроково. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПП «ОПВПлюс», дирек-
тор. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 39 акцiй. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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 Подзега Андрiй Олександрович
Голова Лiквiдацiйної комiсiї (підпис) (ініціали та прізвищекерівника)

ПУБЛIЧНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
“БОрТНицЬКЕ ВирОБНиЧО-ТраНСПОрТНЕ ПIДПриЄМСТВО “аГрОСЕрВIС”

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованомувиданні)

I. Загальнівідомості
1. Повне найменування емітен-
та

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БОРТНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧО-
ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
"АГРОСЕРВIС"

2. Код за ЄДРПОУ 05409292
3. Місце знаходження 02088, м. Київ, вул. Промислова, 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 280-29-26 (044) 280-29-26

5. Електронна поштова 
адреса

vtp_agroservis@ukr.net

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

http://agroservice.zvitat.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента 
шляхом ліквідації за рішенням вищого 
органу емітента

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення шляхом лiквiдацiї прийняте Загальними 

зборами акцiонерiв 26.12.2017 р. на виконання вимог ст. 155 Цивiльного 
кодексу України. За прийняття рiшення про лiквiдацiю проголосувало 
1100 голосiв, що складає 67,9% вiд загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй Товариства i 100% вiдкiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстру-
вались для участi у зборах, проти прийняття рiшення проголосувало 
0  голосiв.

Вартiсть чистих активiв за даними рiчної звiтностi за 2016 рiк становить 
2 471 тис. грн., сума зобов'язань становить 7 866 тис. грн., розмiр власного 
капiталу становить -5 395 тис. грн.

У Товариства є в наявностi кредитори, активiв емiтента для розрахунку 
за його зобов'язаннями недостатньо. Сума, яка може залишитися пiсля за-
доволення вимог кредиторiв i розподiлятиметься мiж акцiонерами - не пе-
редбачається.

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 Подзега Андрiй Олександрович
Голова Лiквiдацiйної комiсiї (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)

ПУБЛIЧНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
“БОрТНицЬКЕ ВирОБНиЧО-ТраНСПОрТНЕ ПIДПриЄМСТВО “аГрОСЕрВIС”
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ 

ТОВариСТВО 
"ВIКТОрIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 01564785
3. Місцезнаходження 03113, м. Київ, вул. Миколи Василен-

ка, 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0444567400 0444563825

5. Електронна поштова 
адреса

pjsc.viktoria@emitent.net.ua

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

pjscviktoria.inf.ua

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

II. Текст повідомлення
1. 27.12.2017р. обрано на посаду Голови Наглядової ради 

ПрАТ  «Вiкторiя» (надалi - Товариства) Кононенка Анатолiя Володимиро-
вича, за рiшенням Засiдання Наглядової ради Товариства (протокол 
засiдання НГ Прат «Вiкторiя» б/н вiд 27.12.2017р.) вiдповiдно до п. 9.11. 
Статуту Товариства у зв’язку з тим, що 25.11.2016р. рiшенням позачерго-
вих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства було обрано новий склад На-
глядової ради Товариства. 

Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента 
складає 50.8%.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Посадова особа обирається строком до рiшення Наглядової ради То-
вариства про припинення повноважень Голови наглядової ради вiдповiдно 
до п. 9.11.1. Статуту або рiшення Загальних зборiв акцiонерiв про припи-
нення повноважень членiв Наглядової ради Товариства у вiдповiдностi до 
п. 9.1. Статуту.

Посадова особа протягом останнiх 5 рокiв займала посаду Голови На-
глядової ради Товариства, Члена Наглядової ради Товариства. 

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
2. 27.12.2017р. переобрано (повторно обрано) на посаду Генерального 

директора ПрАТ «Вiкторiя» (надалi - Товариства) Мордовiна Вадима Васи-
льовича, за рiшенням Засiдання Наглядової ради Товариства (протокол 
засiдання НГ Прат «Вiкторiя» б/н вiд 27.12.2017р.) вiдповiдно до п. 10.13.3 
Статуту Товариства, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень.

Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента 
складає 0%.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Посадова особа обирається строком на один рiк з 01 сiчня 2018р. по 
31  грудня 2018р. 

Посадова особа протягом останнiх 5 рокiв займала посаду Генереаль-
ного директора Товариства, Генереального директора ПрАТ «АТП-2».

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
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 Мордовiн Вадим Васильович 27.12.2017р. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО
«КОМПаНІЯ КиЇВЕНЕрГОХОЛДиНГ»

2. Код за ЄДРПОУ: 34239322
3. Місцезнаходження: 03083, м. Київ, 

проспект Науки, 54-б
4. Міжміський код, телефон та 
факс:

Тел. +38067 209 98 59

5. Електронна поштова адреса: kyiveh@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації:

http://kievenergoholding.com.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб 
емітента

2. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради приватного акціонерного товариства 

«Компанія Київенергохолдинг» (надалі - Товариство) від 26.12.2017 з 
числа членів Наглядової ради, що були обрані Загальними зборами 
акціонерів Товариства від 21.07.2017, було обрано секретарем Нагля-
дової ради приватного акціонерного товариства «Компанія Київенер-
гохолдинг» Гудзя Андрія Анатолійовича з 26.12.2017 на строк, визна-
чений законодавством та Статутом Товариства. Гудзь Андрій 
Анатолійович є представником акціонера Товариства - територіальної 
громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності 
міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у 
розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не во-
лодіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини. Місця роботи та посади за попередні 5 років: з 
грудня 2010 року по цей час - головний спеціаліст фінансового відді-
лу, заступник начальника Головного управління – начальник управлін-
ня приватизації та оформлення прав власності, заступник начальника 
Головного управління – начальник управління приватизації, корпора-
тивних прав, формування і розподілу комунальної власності Головно-
го управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Ки-
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке 
02.01.2013 перейменовано у Департамент комунальної власності м. 
Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), заступник директора Департаменту – на-
чальник управління приватизації, корпоративних прав, формування і 
розподілу комунальної власності, директор Департаменту комуналь-
ної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки-
ївської міської державної адміністрації).

Рішенням Ревізійної комісії приватного акціонерного товариства 
«Компанія Київенергохолдинг» від 26.12.2017 з числа членів Ревізій-
ної комісії, що були обрані Загальними зборами акціонерів Товари-
ства від 21.07.2017, було обрано Головою Ревізійної комісії приватно-
го акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг» Романенко 
Нiну Павлiвну з 26.12.2017 на строк, визначений законодавством та 
Статутом Товариства. Романенко Ніна Павлівна є представником ак-
ціонера Товариства - територіальної громади міста Києва в особі Де-
партаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що 
володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 
штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Місця роботи 
та посади за попередні 5 років: з лютого 2011 року заступник началь-
ника відділу приватизації та інвестицій управління приватизації та 
оформлення прав власності, з листопада 2012 року начальник відділу 
приватизації управління приватизації, корпоративних прав, форму-
вання і розподілу комунальної власності Головного управління кому-
нальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), яке з 02.01.2013 перейме-
новано у Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра-
ції), з 28.04.2016 управління приватизації, корпоративних прав, фор-
мування і розподілу комунальної власності Головного управління ко-
мунальної власності м. Києва перейменовано в управління 
приватизації та корпоративних прав.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

Генеральний директор 
ПраТ «Компанія Київенергохолдинг» ____________В.С. Найдюк
             М.П.

Дата: 26.12.2017

Повідомлення
про зміну складу посадових осіб емітента

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«КОНКОрД фІНаНС»

код ЄДРПОУ 33517633,  
місцезнаходження: 49000 м. Днiпро, вул. Героїв Сталiнграда, буд.1,  

тел.: (099) 5331662, електрона поштова адреса – dnepr1662@gmail.com, 
власний веб-сайт – www. concordfinans.com.ua

Відповідно до Наказу по Товариству від 27.12.2017 р. № 5 звільнений 
за згодою сторін головний бухгалтер Кренько Сергій Миколайович (суб’єкт 
не надає згоди на розкриття паспортних даних), на посаді був 3 роки, 
частка в статутному капіталі – 0%, акціями Товариства не володіє.

Посада головного бухгалтера вакантна.
Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПА-

ЛАЦ»
2. Код за ЄДРПОУ 21660999
3. Місцезнаходження 01004 м.Київ буль.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА/вул.ПУШ-

КІНСЬКА 5-7/29
4. Міжміський код, телефон та факс 044 244 12 23 044 279 28 14
5. Електронна поштова адреса blv@premier-palace.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації www.premier-palace.com
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 
Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення
1).Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» вiд 
22.12.2017 р. (протокол вiд 22.12.2017р.) наданно згоду на укладення зна-
чного правочину, а саме укладення з АБ «УКРГАЗБАНК» Генерального кре-
дитного договору №27/2017.

Ринкова вартiсть послуг, що є предметом даного договору 910000 тис.грн. 
Сума кредиту 910000 тис.грн..

Вартiсть активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГО-
ТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
583 008 000,00 грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна,що є предметом правочину до 
вартостi активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ 
«ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi скла-
дає 156,08705%.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 339 523 610 прос-
тих iменних акцiй.

Кiлькiсть акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 
акцiонерiв ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» – 1 339 523 610 голосуючих 

простих iменних акцiй акцiй та 3 000 не голосуючих простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» – 1 339 523 610.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» – 0.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 

передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.
2).Рішенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» вiд 
22.12.2017 р. (протокол вiд 22.12.2017р.) наданно згоду на укладення

значного правочину, а саме укладення з АБ «УКРГАЗБАНК» договору 
iпотеки на передачу без оформлення заставної, на передачу в iпотеку не-
рухомого майна – будiвлi готелю( лiт.А) загальною площею 28 717,70 кв.м., 
що знаходиться за адресою: м. Київ, Тараса Шевченка бульв./вул..Пушкін-
ська 5-7/29.

Ринкова вартість заставного майна, що є предметом іпотечного догово-
ру скаладає 979 510тис.грн. 

Вартiсть активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР 
ПАЛАЦ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 583 008 000,00 
грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину до 
вартостi активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ 
«ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi скла-
дає 168.0097%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 339 523 610 простих iменних 
акцiй. 

Кiлькiсть акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 
акцiонерiв ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР» ПАЛАЦ» – 1 339 523 610голосуючих 
простих iменних акцiй акцiй та 3 000 не голосуючих простих iменних акцiй.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» – 1 339 523 610
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 

передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.
ІIІ. Підпис

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

2.Генеральний директор Бондарук М.В.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ГОТЕЛЬ «ПрЕМ’Єр ПаЛац»

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 ПаТ «ПрОМиСЛОВО-
фІНаНСОВий БаНК»

2. Код за ЄДРПОУ 25292831
3. Місцезнаходження 39627 м. Кременчук квартал 278, буд. 22-Б
4. Міжміський код, телефон та факс 0536792891 0536792858
5. Електронна поштова адреса office@kpfb.poltava.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.pfb.com.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 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

На підставі Наказу Голови Правління ПАТ «ПФБ» № 591-К від 22.12.2017 р. 
внесено зміни до складу посадових осіб ПАТ «ПФБ», а саме: 

26.12.2017 року звільнено із займаної посади Головного бухгалтера 
ПАТ «ПФБ» Івасенко Наталію Іванівну за угодою сторін. Згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано.

Часткою в статутному капiталi емітента Івасенко Наталія Іванівна не 
володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Івасенко Н.І. перебувала на посаді Виконуючого обов’язки Головного 

бухгалтера з 10.10.2008 р., на посаді Головного бухгалтера з 07.11.2008 р. 
по 26.12.2017 р.

Замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого не при-
значено.

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 ПАТ «ПФБ» Васильченко Олександр Валерійович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

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

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПриВаТНЕ аКцІОНЕр-

НЕ ТОВариСТВО аУДиТОрСЬКа фІрМа «ДЕ 
ВІЗУ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 22917414
3. Місцезнаходження: 01001 Київ, Малопідвальна , 10, оф.11
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-279-00-00, 044-279-40-00
5. Електронна поштова адреса: info@devisu.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.devisu.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
На позачергових Загальних зборах акцiонерiв, якi було проведено в 

порядку, передбаченому ст.49 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства», було прийнято рiшення про попереднє схвалення значних 
правочинiв та надано Виконуючому обов'язки Генерального директора 
ПрАТ АФ «Де Вiзу» Iващенку Вiктору Петровичу повноваження на укла-
дення та пiдписання значних правочинiв (придбання товарів, робіт, по-
слуг, договорів про надання аудиторських послуг, надання позик та ін-
ших договорів граничною сукупною вартістю 5 млн.грн. вiд iменi 
ПрАТ  АФ «Де Вiзу» протягом року з дати прийняття цього рiшення.

Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв прийнято акцiонером Бойко О.В., 
що володiє 100% акцiй товариства, кiлькiсть голосуючих акцiй - 6000, 
голосування «за» рiшення -100%, та оформлено у виглядi Рiшення 
акцiонера ПрАТ АФ «Де Вiзу» №20 вiд 22.12.2017

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

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

2. В.о. Генерального директора  Іващенко В.П.
26.12.2017
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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 
"ДОНБаСЕНЕрГО"

2. Код за ЄДРПОУ 23343582
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Предславинська, 34 А 
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044)2909707 (044)2909710

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

https://de.com.ua/uk/document/osobaja_
informacija

7. Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента про 
утворення, припинення його філій, 
представництв

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою 26.12.2017р. (протокол №12) прийняте рiшення про 

створення вiдокремленого пiдроздiлу - структурної одиницi (фiлiї).
Причина прийняття рiшення про створення структурної одиницi - 

пiдвищення ефективностi використання об'єктiв соцiальної сфери, якi на-
лежать ПАТ «Донбасенерго».

Повне найменування вiдокремленого пiдроздiлу- Структурна одиниця 
Публiчного акцiонерного товариства «Донбасенерго» «Енергосоцiнвест».

Мiсцезнаходження створеного вiдокремленого пiдроздiлу (структурної 
одиницi): Україна, 84180, Донецька область, Слов’янський район., м.Мико-
лаївка, вул. Європейська, буд. 120.

Функцiї, якi буде виконувати Структурна одиниця Публiчного 
акцiонерного товариства «Донбасенерго» «Енергосоцiнвест»:

- здiйснення дiяльностi готелiв, надання готельних послуг;
- здiйснення функцiонування спортивних споруд;
- дiяльнiсть у сферi вiдпочинку i розваг, культури та спорту;
- медична практика;
- соцiально-побутова дiяльнiсть, яка спрямована на задоволення по-

треб працiвникiв Товариства та членiв їх сiмей;
- надання послуг комерцiйного та посередницького характеру населен-

ню, пiдприємствам та органiзацiям;
- торгiвельна дiяльнiсть у тому числi оптова, роздрiбна, громадське хар-

чування;
- iншi функцiї. 

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 
Бондаренко Едуард Миколайович

27.12.2017

Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Гідросила МЗТГ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00235814.
3. Місцезнаходження: вул. Індустріальна, 59, м. Мелітополь, Запорізька 

область, 72316
4. Міжміський код, телефон та факс: (0619) 42-21-09, 44-08-70;  

(0619) 42-21-09
5. Електронна поштова адреса: tivanova@mztg.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: hydrosilamztg.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ По-

ложення №2826: про надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення:

Рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Гідро-
сила МЗТГ» від 26.12.2017 року (Протокол №131) схвалено вчинення зна-
чного правочину (Контракт купівлі-продажу).

Предмет правочину: Продаж Продавцем, купівля Публічним акціонерним 
товариством «Гідросила МЗТГ» верстату для обробки золотників з технічною 
документацією. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом право-
чину, визначена відповідно до законодавства: 30 919,910 тис. грн. (Контракт 
укладено на суму 933 284,00 Євро. 30 919,910 тис. грн. це еквівалент суми 
контракту в гривнях, що був розрахований за курсом НБУ на 26.12.2017р. 
Курс НБУ на 26.12.2017 року 3313,0227 грн. за 100 Євро). Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 148 117 тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках): 20,87533%. Додаткові критерії для віднесення правочину 
до значного правочину не передбачені законодавством, Статутом Публічно-
го акціонерного товариства «Гідросила МЗТГ» не передбачені.

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

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

2. Голова Правління – Генеральний директор ПАТ «Гідросила МЗТГ» 
І.Я. Сидорчук. 26.12.2017 року.

Голова Правління –
Генеральний директор
ПаТ «Гідросила МЗТГ»  І.Я. Сидорчук

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ГІДрОСиЛа МЗТГ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації.

І. Загальні відомості.
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-

ство «Карпатське управління геофізичних робіт» . 2. Код за ЄДРПОУ: 
00138827 . 3. Місцезнаходження: 76018, Івано-Франківська обл.,  
м.Івано-Франківськ, вул.І.Блавацького, 22 . 4. Міжміський код, теле-
фон, факс: (0342) 77-55-63. 5. Електронна поштова адреса: 
kugrvat@gmail.com . 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://kugr.pat.ua/. 7. Вид особливої інформації: Відомості про змі-
ну складу посадових осіб емітента .

ІІ. Текст Повідомлення: 
Загальними зборами акціонерів емітента 23.12.2017р. прийнято рі-

шення щодо зміни складу посадових осіб, зокрема:
Гуцул андрій Іванович (СС 359252 вид. Івано-Франківським МУВС 

МВС в Івано-Франківській обл. 12.08.1997р.) – припинено повноважен-
ня Голови Ліквідаційної комісії у зв’язку із скасуванням (відміною) рі-
шення загальних зборів акціонерів про припинення емітента шляхом 
його ліквідації та обрано Головою Правління на строк 3 роки. Перебу-
вав на посаді Голови Ліквідаційної комісії з 15.12.2017 року, акціями 

емітента не володіє;
Корнієнко андрій Миколайович (СС 555638 вид. Івано-

Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській обл. 30.05.1998р.) - 
припинено повноваження Члена Ліквідаційної комісії у зв’язку із скасу-
ванням (відміною) рішення загальних зборів акціонерів про припинення 
емітента шляхом його ліквідації та обрано Членом Правління на строк 
3 роки. Перебував на посаді Члена Ліквідаційної комісії з 15.12.2017 
року, акціями емітента не володіє;

Кучер Степан федорович (СС 847935 вид. Івано-Франківським 
МУВС МВС в Івано-Франківській обл. 04.12.1999р.) - припинено повно-
важення Члена Ліквідаційної комісії у зв’язку із скасуванням (відміною) 
рішення загальних зборів акціонерів про припинення емітента шляхом 
його ліквідації та обрано Членом Правління на строк 3 роки. Перебу-
вав на посаді Члена Ліквідаційної комісії з 15.12.2017 року, акціями 
емітента не володіє.

Зазначені особи не мають непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини.

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. Голова Правління 
Гуцул а.І.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«КарПаТСЬКЕ УПраВЛІННЯ ГЕОфІЗиЧНиХ рОБІТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «С.В.Т.А.».

2. Код за ЄДРПОУ: 30968849.
3. Місцезнаходження: 01042, м. Київ, бульвар Дружби народів, 9.
4. Міжміський код, телефон та факс: (067) 263150.
5. Електронна поштова адреса: aosvta@gmail.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://svta.emitents.net.ua .
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст Повідомлення. 

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «С.В.Т.А.» 
23.12.2017р. прийнято рiшення щодо змiни складу посадових осiб, зокре-

ма: припинено повноваження Палiй Ганни Миколаївни (пасп. СН 440472
13.02.1997 Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi) на посадi  

в.о. Директора Товариства «29» грудня 2017 року. Перебувала на посадi з 
02.01.2017р., часткою в статутному капiталi Товариства не володiє, 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «С.В.Т.А.» 23.12.2017р. 
прийнято рiшення щодо змiни складу посадових осiб, зокрема: Барабаш Iрину 
Андрiївну (пасп. СО 055046 вид. 09.02.1999 Залiзничний РУ ГУ МВС України в 
м.Києвi) обрано директором ПрАТ «С.В.Т.А» з 30.12.2017р. строком на 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - заступник Голови Правлiння 
ПАТ «ДIАМАНТБАНК». Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє, 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. В.О.Директора Палій Г.М. 

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«С.В.Т.а.»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ГРУП».
2. Код за ЄДРПОУ 31991010.
3. Місцезнаходження 01013 м. Київ Промислова, буд. 4/7.
4. Міжміський код, телефон та факс 044-496-54-80 044-496-54-80.
5. Електронна поштова адреса mdgroup@emzvit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента.
ІІ. Текст повідомлення

В зв’язку із закінченням 31.12.2017 р. терміну повноважень директора 

Товариства рішенням Загальних Зборів Учасників ТОВ «МД ГРУП» 
27.12.2017 року (Протокол № 27/12-1 Загальних Зборів Учасників ТОВ «МД 
ГРУП» від 27.12.2017 р.) продовжено термін дії повноважень директора 
ТОВ «МД ГРУП» Кондратова Андрія Володимировича строком з 01.01.2018 
року по 31.12.2018 року включно. Часткою в статутному капіталі Емітента 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, - керівник Київ-
ського структурного підрозділу ТОВ «Металоцентри «Стальсервіс», дирек-
тор ТОВ «МД ГРУП». Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.

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

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

2. Директор _____ Кондратов Андрiй Володимирович 27 грудня 2017 р.

ТОВариСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДаЛЬНІСТЮ 
«МД ГрУП»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне 

товариство « Тернопільський кар'єр »; 1.2 Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ емітента: 00292623; 1.3. Місцезнахо-
дження емітента: 47372, Тернопільська обл., Збаразький р-н, 
с.Максимівна, вул.Стара Максимівка, 29; 1.4.Міжміський код 
та телефон: (0352)24-32-71; 1.5. Електронна адреса емітента: 
tk-llv@dubnoinvest.com; 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: https://karyer.in.ua/; 1.7. Вид особливої інформації - 
Зміна типу акціонерного товариства..

2. Текст повідомлення
На позачергових загальних зборах акціонерів (Протокол № 22 

від 15.12.2017 р.) прийняте рішення про зміну типу Товариства з 
Публічного акціонерного товариства «Тернопільський кар'єр» на 
Приватне акціонерне товариство «Тернопільський кар'єр». Дер-
жавна реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну 
особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних 
осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань про-
ведено 26.12.2017р.

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведе-
ної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством.

3.1. Голова правління Свідерський Ігор Степанович 26.12.2017 р. 

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ТЕрНОПІЛЬСЬКий Кар’Єр»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості емітента:

1.1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Коростен-
ський завод залізобетонних шпал».

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00282406. 
1.4. Місцезнаходження: вул.Маяковського, 78, м.Коростень, Житомир-

ська обл., 11505.
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (04142) 9-61-65.
1.6. Електронна поштова адреса: zbsh_kor@ukr.net 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: korostenzzbsh.constanta.dp.ua
1.8. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення.
Згідно п.5.3. Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Коростенський за-

вод ЗБШ», 26.12.2017р. припинено повноваження члена ревізійної комісії 
Пеньківського Павла Олександровича, за власним бажанням, достроково 
за його заявою. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє, на по-
саді перебував з 01.02.2017р. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних, непогашених судимостей за корисливі злочини не 
має.

Посада члена ревізійної комісії залишається вакантною. Члена ревізій-
ної комісії Товариства буде обрано на засіданні правління ПАТ «УКРЗАЛІЗ-
НИЦЯ», що виконує функції вищого органу ПрАТ «Коростенський завод 
ЗБШ».

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

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

В.о. голови правління  Куницький Василь Іванович

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«КОрОСТЕНСЬКий ЗаВОД ЗаЛІЗОБЕТОННиХ ШПаЛ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО аКцІОНЕрНий БаНК «ПІВДЕННий»; 
2. КОД за ЄДРПОУ20953647

3. Місцезнаходження 65059, м.Одеса, вул.Краснова, 6/1
4. Міжміський код, телефон та факс (048)-757-92-28, (048)-757-92-22
5. Електронна адреса olga.sapega@pivdenny.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.bank.com.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного това-
риства

II. Текст повідомлення
26.12.2017р. емітент отримав інформацію від особи, яка здійснює об-

лік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, про 
зменшення частки акціонера VILLA FLORA Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību (реєстраційний номер 40103333055, місцезнаходження: Puikules 
iela 12 - 5, Rīga LV-1030, Latvija ) у загальній кількості акцій з 9,982% до 
5,2257%, у тому числі у загальній кількості голосуючих акцій з 9,982% до 
5,2257%, що відбулося в результаті збільшення статутного капіталу банку 
за рахунок додаткових внесків та вчинення угоди купівлі-продажу акцій на 
вторинному ринку.

26.12.2017р. емітент отримав інформацію від особи, яка здійснює об-
лік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, про 
зменшення частки акціонера Підприємство «Техно-Інформ» у вигляді то-
вариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань 31493244, місцезнаходження: 65014, м.Одеса, 
пров.Сабанський, 2, оф.2) у загальній кількості акцій з 7,4393% до 
6,7171%, у тому числі у загальній кількості голосуючих акцій з 7,4393% до 
6,7171%, що відбулося в результаті збільшення статутного капіталу банку 
за рахунок додаткових внесків.

26.12.2017р. емітент отримав інформацію від особи, яка здійснює об-
лік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, про 
збільшення частки акціонера ФІЗИЧНА ОСОБА 1 у загальній кількості ак-
цій з 18,7062% до 26,5986%, у тому числі у загальній кількості голосуючих 
акцій з 18,7062% до 26,5986%, що відбулося в результаті придбання ФІ-
ЗИЧНОЮ ОСОБОЮ 1 акцій додаткової емісії банку та збільшення статут-
ного капіталу банку.

26.12.2017р. емітент отримав інформацію від особи, яка здійснює об-
лік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, про 
зменшення частки акціонера ФІЗИЧНА ОСОБА 2 у загальній кількості ак-
цій з 19,1539% до 17,2943%, у тому числі у загальній кількості голосуючих 
акцій з 19,1539% до 17,2943%, що відбулося в результаті збільшення ста-
тутного капіталу банку за рахунок додаткових внесків.

26.12.2017р. емітент отримав інформацію від особи, яка здійснює об-
лік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, про 
зменшення частки акціонера ФІЗИЧНА ОСОБА 3 у загальній кількості ак-
цій з 11,2371% до 10,1461%, у тому числі у загальній кількості голосуючих 
акцій з 11,2371% до 10,1461%, що відбулося в результаті збільшення ста-
тутного капіталу банку за рахунок додаткових внесків.

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

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

Голова Правління Акціонерного банку «Південний»Ванецьянц А.Ю. 
27.12.2017р.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО
«КиЇВСЬКий ЕЛЕКТрОТраНСПОрТНий ЗаВОД»

(код ЄДРПОУ 04012017, надалі – Товариство)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика 

Васильківська, 143/2
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

Товариства, які відбудуться 18 січня 2018 р., о 11 год. 35 хв. за адресою: 
Україна, 04128, м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6 а (кабінет № 439).
Реєстрація акціонерів проводиться з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. у 

день та за місцем проведення зборів. Для участі у позачергових загальних 
зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціоне-
рів  – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного за-
конодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах акціонерів – 12січня 2018 року

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо здій-

снення повноважень лічильної комісії.
3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціо-

нерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення поза-
черговихзагальних зборів акціонерів Товариства.

4. Надання згоди Товариству на залишення в забезпеченні виконання 
зобов’язань ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» перед АТ «Ощадбанк» (Банк, іденти-
фікаційний код 38390515) за Договором кредитної лінії № 819/31/6 від 
30.05.2014 р., іпотеки нерухомого майна при зміні строку кредитування до 
31.12.2018р. (включно) за Договором кредитної лінії № 819/31/6 від 
30.05.2014р., та на внесення відповідних змін до Іпотечного договору  
№ 822/31/6-3 від 05.06.2014 р.

5. Уповноваження Голови правління Товариства вчиняти (укладати/
підписувати) Договори про внесення змін до Іпотечного договору  
№ 822/31/6-3 від 05.06.2014 р. виключно щодо зміни строку кредитування 
ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» не більше ніж до 31.12.2018р. (включно).

6. Підтвердження дійсності договору про задоволення вимог іпотекодержа-
теля, який включено до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014  р., 
укладеного із Банком, з метою забезпечення виконання зобов’язань  
ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» за Договором кредитної лінії №819/31/6 від 30.05.2014р. 
у вигляді відповідних застережень, при внесенні змін щодо строку кредитуван-
ня не більше ніж 31.12.2018 р. (включно) .

7. Про відміну рішень, що були прийняті на позачергових загальних 
зборах акціонерів ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗА-
ВОД», що проходили 05.10.2017 року (протокол № 2/2017 від 05.10.2017 
року).

8. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного:04012017.infosite.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати 
проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборівза адресою: м. Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 143/2, кабінет Голови правління Товариства № 1, з 11 год. 30 хв. до 
12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення позачергових загаль-
них зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова 
правління Товариства Мазурчак Олена Олександрівна.Довідки за тел.:  
+ 38 (044) 529-65-31;+ 38 (050) 616 – 58 - 43.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості: 

Повне найменування емітента - ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «ПЕрЕСУВНа МЕХаНIЗОВаНа КОЛО-
На -15» «ДУНайВОДБУД»

Організаційно – правова форма емітента - Приватне акціонерне товари-
ство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 01035845
Місцезнаходження емітента - 68600, Одеська обл., м. Iзмаїл, Болград-

ське шосе буд. 14
Міський код, телефон та факс емітента - (04841) 3-80-89 вiдсутнiй
Електронна поштова адреса емітента – pmk-15@01035845.pat.ua
Повідомлення розміщено на сторінці - http://www.stockmarket.gov.ua 

28.12.2017р. 
Вид особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерного това-

риства
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - 01035845.pat.ua

2. Текст повідомлення
Повне найменування акціонерного товариства до зміни - ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА -15» 
«ДУНАЙВОДБУД». Повне найменування акціонерного товариства після 
зміни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД». Загальними зборами 
акцiонерiв, що вiдбулись 28.04.2017р., було прийнято рiшення: Змiнити тип 
Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Нове найменування Товариства визначити 
наступним чином: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА - 15» «ДУНАЙВОДБУД», скорочене наймену-
вання Товариства: ПРАТ «ПМК-15» «ДВБ». Державна реєстрацiя 
вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдино-
му державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та гро-
мадських формувань проведено 28.12.2017р.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. Директор Бабенко О.В.

   м.п.   28.12.2017р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 35590956 
3. Місцезнаходження вул. Дегтярівська, 27-Т (літера А), м. Київ, Україна
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 392 93 97
5. Електронна поштова адреса vkutova@ap-bank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http:// www.ap-bank.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
2. Текст повідомлення 

Рішенням єдиного акціонера Агро Холдінгс (Юкрейн) Лімітед, ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» № 10 від 
22.12.2017 року (далі – Рішення Акціонера) прийнято рішення, а саме: 

- Припинено повноваження Члена Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» Дмуховського 
Богдана Володимировича (згоди на оприлюднення паспортних даних не 
надано) з 22 грудня 2017 року (останній день повноважень) у зв’язку з по-
даною ним заявою щодо припинення повноважень, як незалежного члена 
Спостережної ради Банку. Посадова особа не має непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини, не володіє акціями (часткою в статутно-
му капіталі) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОС-
ПЕРІС БАНК». Перебував на посаді 3 місяці.

- Обрано (призначено) на посаду Члена Спостережної ради ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», в якості не-
залежного члена Спостережної ради, Савву Валерія Юрійовича (згоди на 
оприлюднення паспортних даних не надано) з «23» грудня 2017 року, на 
строк до наступних річних зборів Банку/до дня прийняття єдиним акціоне-
ром Банку рішень з питань, що виносяться на річні збори акціонерних това-
риств. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини, не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК». 
Протягом останніх п'яти років своєї трудової дiяльностi Савва В.Ю. обіймав 
посади: з 10.10.2016 по теперішній час, ТОВ «ЕКВО»: юрист; з 16.09.2011 
по 30.09.2016, ТОВ « Юридична компанія «Гвоздій та Оберкович»: старший 
юрист, юрист, молодший юрист. 

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

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

Голова Правління  С.а. Щепанський
26.12.2017 року

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«аГрОПрОСПЕрІС БаНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: ПриВаТНЕ аКцІО-
НЕрНЕ ТОВариСТВО «ІВаНО-фраНКІВСЬК-
аВТОТраНС» . 2. Код за ЄДРПОУ: 03117033 . 3. Місцезнахо-
дження: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, 
вул.  Степана Бандери, 60. 4.Міжміський код, телефон, факс: 
(0342)  53-79-54. 5. Електронна поштова адреса: info@ifavtotrans.pat.
ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: www.ifavtotrans.pat.ua. 
7.  Відомості про зміну типу акціонерного товариства.

ІІ. Текст Повідомлення: 
Дата прийняття рiшення: 14.12.2017. Найменування уповноваже-

ного органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори 
акціонерів. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей 
про емітента, що мiстяться в ЄДР: 27.12.2017. Повне найменування 
емітента до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Івано-
Франківськавтотранс». Повне найменування емітента пiсля змiни: 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Івано-Франківськ-
автотранс».

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно з законодавством. Директор Циганюк М.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: ПриВаТНЕ аКцІО-
НЕрНЕ ТОВариСТВО «КОЛОМийСЬКий За-
ВОД КрП» . 2. Код за ЄДРПОУ: 05755602 . 3. Місцезнаходження: 
78200, Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул.І.Мазепи,  321 . 
4. Міжміський код, телефон, факс: (03433) 24976. 5. Електронна по-
штова адреса: vas@pkg.if.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: http://krp.prat.ua/ 7. Відомості про зміну типу акціонерного то-
вариства.

ІІ. Текст Повідомлення: 
Дата прийняття рiшення: 16.12.2017. Найменування уповноваже-

ного органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори 
акціонерів. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей 
про емітента, що мiстяться в ЄДР: 21.12.2017. Повне найменування 
емітента до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЛО-
МИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКТНИХ РОЗПОДІЛЬЧИХ ПРИСТРОЇВ». 
Повне найменування емітента пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОЛОМИЙСЬКИЙ ЗАВОД КРП».

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно з законодавством. Директор Чубірко І.М. 

Відомості 
про прийняття рішення про схвалення правочинів 

щодо яких є заінтересованість

ПраТ «ГаЛКа» 
Місцезнаходження 79019, м. Львiв, вул. Заповiтна, 1 

Код ЄДРПОУ 003766
Рiшенням Наглядової ради від 27.12.2017р, дозволено вчинення пра-

вочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме: щодо надання в 
оренду Українсько-англiйському спiльному пiдприємству у формi товари-
ства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГАЛКА Лтд» належного Товариству 
майна – частини нежитлових примiщень 1-го поверху (№1 – коридор, пло-
щею 137,7 м.кв., №2 – основне, площею 305,2 м.кв.) та 2-го поверху 
(№3  – основне, площею 588,3 м.кв., 4 – коридор, площею 41,7 м.кв.) за-
гальною площею 1072,9кв.м., будiвлi виробничого корпусу з допомiжними 
примiщеннями, якi знаходяться за адресою: м. Львiв, вул. Заповiтна, 1, 
ринковою вартiстю 5 028 800,64 (п’ять мiльйонiв двадцять вiсiм тисяч 
вiсiмсот грн. 64 коп.) без ПДВ, що складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного То-
вариства.

Вказана заiнтересованiсть полягає у тому, що: Пастернак В.I., Дубо-
вий Ю.Б., Волинець Я.М., якi є посадовими особами Товариства, також є 
посадовими особами юридичної особи (Українсько-англiйського спiльного 
пiдприємства у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГАЛКА 
Лтд»), яка виступатиме стороною правочину, а саме:

- Пастернак Володимир Iванович є членом виконавчого органу – 

Дирекцiї СП «ГАЛКА Лтд»;
- Дубовий Юрiй Борисович є членом виконавчого органу – Дирекцiї  

СП «ГАЛКА Лтд»;
- Волинець Ярослав Миколайович є членом виконавчого органу – 

Дирекцiї СП «ГАЛКА Лтд».
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів ПраТ «Галка» 
Місцезнаходження 79019, м. Львiв, вул. Заповiтна, 1 Код ЄДРПОУ 

003766
Рiшенням Наглядової ради від 27.12.2017 року, дозволено  

вчинення значного правочину, а саме: щодо надання в оренду 
Українсько-англiйському спiльному пiдприємству у формi товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «ГАЛКА Лтд» належного Товариству май-
на – частини нежитлових примiщень 1-го поверху (№1 – коридор, пло-
щею 137,7 м.кв., №2  – основне, площею 305,2 м.кв.) та 2-го поверху 
(№3 – основне, площею 588,3 м.кв., 4 – коридор, площею 41,7 м.кв.) 
загальною площею 1072,9кв.м., будiвлi виробничого корпусу з 
допомiжними примiщеннями, якi знаходяться за адресою: м. Львiв, 
вул. Заповiтна, 1, ринковою вартiстю 5 028 800,64 (п’ять мiльйонiв 
двадцять вiсiм тисяч вiсiмсот грн. 64 коп.) без ПДВ, що складає вiд  
10 до 25 вiдсоткiввартостiактивiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi акцiонерного Товариства

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 

Голова правлiння  Волинець Ярослав Миколайович
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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 
ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ПрОМиСЛОВО-фІНаНСОВий БаНК»

2. Код за ЄДРПОУ 
25292831
3. Місцезнаходження 
39627 м. Кременчук квартал 278, буд. 22-Б
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0536)79-28-38 (0536)79-28-58
5. Електронна поштова адреса 
office@kpfb.poltava.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://www.pfb.com.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 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

26.12.2017 року Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» (протокол № 45 від 
26.12.2017 року) прийнято рішення про відкликання 26 грудня 2017 року з 
посади члена Правління ПАТ «ПФБ» Івасенко Наталії Іванівни, у зв’язку з 
її звільненням 26 грудня 2017 року з посади головного бухгалтера 
ПАТ  «ПФБ» за угодою сторін. 

Посадова особа Івасенко Н.І. не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

Акціями або часткою в статутному капiталi емітента Івасенко Наталія 
Іванівна не володіє. 

Відкликання посадової особи виконано на підставі Закону України 
«Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ПФБ». 

Посадова особа Івасенко Н.І. непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. 

Перебувала на посаді члена Правління ПАТ «ПФБ» з 10.10.2008 року 
по 26.12.2017 року.

Замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого не при-
значено.

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 ПАТ "ПФБ" Васильченко О.В.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

27.12.2017р
(дата) 

ТОВариСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДаЛЬНІСТЮ «ПрОМВаГОНТраНС» (скорочене  
найменування ТОВ «ПРОМВАГОНТРАНС», код за ЄДРПОУ 35617553, 
місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лаврська, буд. 18, корпус Ж), 
далі – Товариство, відповідно до ст. 64 Закону України «Про акціонерні 
товариства» повідомляє про свій намір придбати акції з наступними 
параметрами:

- акції прості іменні; 
- емітент АТ «Носівське ХПП» (код за ЄДРПОУ 00957838);
- міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA4000135495;
- номінальна вартість 0,25 гривень (нуль гривень 25 копійок) кожна;
- статутний капітал емітента поділено на 7 550 012 (сім мільйонів 

п’ятсот п’ятдесят тисяч дванадцять) простих іменних акцій.
Товариство має намір придбати 7 550 012 (сім мільйонів п’ятсот 

п’ятдесят тисяч дванадцять) штук простих іменних акцій, що становить 
100% статутного капіталу 

АТ «Носівське ХПП».
Додатково повідомляє, що на дату цього повідомлення Товариство та 

її афілійовані особи не володіють акціями АТ «Носівське ХПП». 
Телефон для довідок 044 223 51 95

Директор
ТОВ «ПрОМВаГОНТраНС» ______________________ Д.В. Барабін

м.п.

Голова Ліквідаційної комісії ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙ-
НОГО ФОНДУ "РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕС-
ТМЕНТС-ПРОСПЕКТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВ-
ЛІННЯ АКТИВАМИ "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" Гер-
ченко Т.М. повідомляє про порядок розрахунків з учасниками ПІФ "РЕМІ-
ПРОСПЕКТ" НВЗТ у зв'язку  з його ліквідацією: 

26.12.2017 року одноосібним учасником ТОВ КУА "Академія Інвес-
тментс" було прийнято рішення про припинення діяльності ПАЙОВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕС-
ТМЕНТС-ПРОСПЕКТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИ-
ПУ ТОВ "КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" (далі - Фонд) до закінчення
строку, встановленого його регламентом, за згодою єдиного учасника
Фонду, шляхом ліквідації, що спричинено зменшенням інвестиційної при-
вабливості інститутів спільного інвестування, пов'язаної з нестабільністю
економічної ситуації в Україні, змінами у законодавстві України, що позна-
чилось на активах Фонду, а також постійним зростанням витрат на забез-
печення відповідності діяльності Фонду вимогам законодавства, що регу-
лює діяльність інститутів спільного інвестування, та  робить його подаль-
ше існування недоцільним.

Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок про викуп ін-
вестиційних сертифікатів Фонду, форма таких заявок:

Строк, протягом якого учасники повинні надати заявки Фонду про викуп
інвестиційних сертифікатів Фонду - з 28 грудня 2017 р. по 25 лютого 2018 р.

У разі, якщо до закінчення строку прийому заявок усі учасники Фонду
подадуть зазначені заявки, строк прийому  заявок може бути скорочено за
рішенням ліквідаційної комісії. 

Заявки учасників про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду повинні
надаватися учасниками у письмовому вигляді та мають містити такі відо-
мості та реквізити: повне найменування, місцезнаходження та телефон;
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; кількість інвестиційних сертифікатів
Фонду, якими володіє учасник (вид документа, який підтверджує володін-
ня інвестиційними сертифікатами, та його реквізити); підпис уповноваже-
ної посадової особи та печатка зазначеної юридичної особи. 

Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду.
Після завершення строку прийому заявок від учасників Фонду, зазна-

ченого вище (з урахуванням можливості скорочення цього строку), лікві-
даційна комісія протягом 10 робочих днів опрацьовує заявки, отримані від
учасників Фонду. 

Ліквідаційна комісія зобов'язана забезпечити продаж активів Фонду не
пізніше 150 календарних днів з наступного робочого дня з дати завершен-
ня строку опрацювання заявок учасників Фонду, зазначеного вище. 

Розрахунки з учасниками Фонду розпочинаються з 10 серпня 2018 ро-
ку. У разі якщо строк прийому заявок на викуп інвестиційних сертифікатів
Фонду скорочено за рішенням ліквідаційної комісії у зв'язку з тим, що до
закінчення строку прийому заявок всі учасники Фонду подали зазначені
заявки та/або активи Фонду реалізовані у строк раніше, ніж 150 календар-
них днів, ліквідаційна комісія повідомляє учасників про зміну строку роз-
рахунків у спосіб, передбачений чинним законодавством України.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються не більше трьох місяців
з дати початку таких розрахунків. 

Для одержання розрахунків представник учасника Фонду повинен
пред'явити за місцем здійснення розрахунків такі документи: паспортний
документ та документ, що підтверджує право особи представляти інтере-
си учасника.

Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до
виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані:

У разі якщо після закінчення строку прийому заявок від учасників Фон-
ду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп інвестиційних сертифі-
катів Фонду, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп ін-
вестиційних сертифікатів Фонду у вищевказані строки, звернулися для от-
римання розрахунку, ліквідаційна комісія протягом тижня з дати закінчен-
ня розрахунків забезпечує депонування залишку грошових коштів в ПАТ
"БАНК АВАНГАРД", відповідно до чинного законодавства України. 

Повідомляємо про неможливість здійснення конвертації інвестиційних
сертифікатів Фонду в цінні папери іншого ІСІ, відповідно до Положення
про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування,
затвердженого рішенням НКЦПФР від 01 жовтня 2013 року N 2073, ос-
кільки Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду не передбаче-
на така можливість.

Місцезнаходження ліквідаційної комісії  Фонду - 49000, м. Дніпро, вул.
Воскресенська, буд. 30, кімната № 304.

Контактні телефони ліквідаційної комісії - (056) 373-97-80.                     
Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасни-

ками Фонду - 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, кімната № 304.
Голова ліквідаційної комісії ПІФ "РЕМІ-ПРОСПЕКТ" НВЗТ ТОВ

"КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" - Герченко Т.М.
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До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа 

«СТраХОВЕ ТОВариСТВО «НаДІЯ» Код ЄДрПОУ: 
14060678, Україна, 61050, м. Харків, пр. Московський, буд. 64-а, кв. 138,

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів ПАТ «СТ 
«Надія» (далі – Товариство).

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: 
Україна, м. Харків , проспект Гагарина, 10/2, Конференц-зал гостиницы 
VIVA.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у річних загальних зборах : 21 лютого 2018 року, з 
10 год. 00хв. до 10 год. 45 хв.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 21 лютого 
2018 року о 10 годині 45 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних за-
гальних зборах, встановлена 16 лютого 2018 року (станом на 24 годину).

ПрОЕКТ ПОрЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних 

зборів Товариства.
4. Припинення Товариства шляхом його ліквідації.
5. Обрання ліквідаційної комісії Товариства.
6. Обрання/визначення особи, яка уповноважується на підписання 

цивільно-правових договорів з членами ліквідаційної комісії
7. Затвердження порядку та строків ліквідації Товариства, порядку роз-

поділу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог 
кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

8. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

9. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду.

10. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
11. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
12. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяль-

ності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних 
дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно 
до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. 

13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Відкликання виконавчого органу Товариства.
16. Обрання виконавчого органу Товариства.
Акціонери чи їх представники можуть ознайомитися з документами, 

пов'язаними з питаннями порядку денного загальних зборів зв’язавшись 
по телефону (044) 251-30-10 або за адресою: ТОВ «Арка Ріелті» 03680, 
м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженко), буд.86, літера Д, 2-й поверх

Даний проект порядку денного річних загальних зборів Товариства вважати 
порядком денним річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 21 люто-
го 2018 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО "ЮНЕКС 
БаНК"

2. Код за ЄДРПОУ 20023569
3. Місцезнаходження 04070, мiсто Київ, вулиця Почайнин-

ська, 38
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0445851462 0444625062

5. Електронна поштова 
адреса

ial@unexbank.ua

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

http://unexbank.ua/site/page.
php?lang=UA&id_part=746

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi Рiшення Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» (протокол №55 вiд 26.12.2017 о 10-00 
годинi) 26 грудня 2017 року подовжений по 31 сiчня 2018 року (включно) 
термiн повноважень члена Правлiння Банку Курила Вадима Михайлови-
ча - начальника Управлiння продажiв роздрiбного бiзнесу Департаменту 
продажiв (дозвiл на розкриття паспортних даних не надано). Iншi посади, 
якi обiймав Курило В.М. протягом останнiх п’ятi рокiв: з 01.12.2016 р. по 
теперiшнiй час - ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (член Правлiння, начальник 
Управлiння продажiв роздрiбного бiзнесу Департаменту продажiв; началь-
ник Управлiння продажiв роздрiбного бiзнесу); з 17.12.2015р. по 
11.09.2016р. - Сумський мiський центр зайнятостi; з 19.08.2011р. по 
30.11.2015р. – ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (начальник управлiння регiональної 
мережi Слобожанського регiону департаменту продажу та розвитку 
регiональної мережi; начальник управлiння регiональної мережi Сумсько-
го регiону дирекцiї Центральної регiональної мережi департаменту про-
дажу та розвитку регiональної мережi). Розмiр пакета акцiй ПАТ «ЮНЕКС 
БАНК», яким володiє Курило В.М. – нуль, що складає 0,00% в статутному 
капiталi ПАТ «ЮНЕКС БАНК», непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини особа не має. 

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

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

2. Найменування посади Довгальська Ганна Владиславiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 27.12.2017

(дата)

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМИКОЛАЇВ-

СЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (надалі - Товариство), місцезнаходження: 
70100, Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, смт. Новомикола-
ївка, вул. Леніна, буд. 9, код за ЄДрПОУ 05500144.

Наглядова рада Товариства повідомляє, що позачергові Загальні 
збори акціонерів Товариства (надалі - Збори) відбудуться об 11:00 год. 
18 січня 2018 року за адресою місцезнаходження Товариства, адмін-
корпус (кабінет директора).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних Зборах: 12.01.2018.

ПЕрЕЛІК ПиТаНЬ, 
ВКЛЮЧЕНиХ ДО ПрОЕКТУ ПОрЯДКУ ДЕННОГО:

1. обрання складу та членів лічильної комісії, прийняття рішень з 
питань порядку проведення зборів;

2. прийняття рішення про схвалення значних правочинів, вчинених 
Товариством;

3. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
Товариством значних правочинів;

4. прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту То-
вариства та визначення осіб, яким надаються повноваження підписа-

ти нову редакцію статуту від імені Товариства;
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за 

місцем їх проведення з 10:00 до 10:45 год. Для участі у Зборах акціо-
нерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам 
акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог законодав-
ства України.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Зборів, за адресою: 70100, Запорізька обл., 
смт. Новомиколаївка, вул. Леніна, буд. 9, адмінкорпус (кабінет голов-
ного бухгалтера) з 14-00 до 17-00 у робочі дні тижня, а в день прове-
дення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є головний бух-
галтер Ганенко Валентина Олександрівна.

Відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» Наглядовою радою Товариства прийнято рі-
шення про скликання Зборів з письмовим повідомленням акціоне-
рів про їх проведення не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення 
Зборів.

Адреса веб-сайту, де розміщено інформацію, визначену п.5 -1 ч.3 ст. 35 
Закону України «Про акціонерні товариства»: : http://molokozavod.ucoz.ru.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«НОВОМиКОЛаЇВСЬКий МОЛОКОЗаВОД»

Голова Ліквідаційної комісії ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙ-
НОГО ФОНДУ "РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕС-
ТМЕНТС-ПРОСПЕКТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВ-
ЛІННЯ АКТИВАМИ "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" Гер-
ченко Т.М. повідомляє про порядок розрахунків з учасниками ПІФ "РЕМІ-
ПРОСПЕКТ" НВЗТ у зв'язку  з його ліквідацією: 

26.12.2017 року одноосібним учасником ТОВ КУА "Академія Інвес-
тментс" було прийнято рішення про припинення діяльності ПАЙОВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕС-
ТМЕНТС-ПРОСПЕКТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИ-
ПУ ТОВ "КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" (далі - Фонд) до закінчення
строку, встановленого його регламентом, за згодою єдиного учасника
Фонду, шляхом ліквідації, що спричинено зменшенням інвестиційної при-
вабливості інститутів спільного інвестування, пов'язаної з нестабільністю
економічної ситуації в Україні, змінами у законодавстві України, що позна-
чилось на активах Фонду, а також постійним зростанням витрат на забез-
печення відповідності діяльності Фонду вимогам законодавства, що регу-
лює діяльність інститутів спільного інвестування, та  робить його подаль-
ше існування недоцільним.

Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок про викуп ін-
вестиційних сертифікатів Фонду, форма таких заявок:

Строк, протягом якого учасники повинні надати заявки Фонду про викуп
інвестиційних сертифікатів Фонду - з 28 грудня 2017 р. по 25 лютого 2018 р.

У разі, якщо до закінчення строку прийому заявок усі учасники Фонду
подадуть зазначені заявки, строк прийому  заявок може бути скорочено за
рішенням ліквідаційної комісії. 

Заявки учасників про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду повинні
надаватися учасниками у письмовому вигляді та мають містити такі відо-
мості та реквізити: повне найменування, місцезнаходження та телефон;
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; кількість інвестиційних сертифікатів
Фонду, якими володіє учасник (вид документа, який підтверджує володін-
ня інвестиційними сертифікатами, та його реквізити); підпис уповноваже-
ної посадової особи та печатка зазначеної юридичної особи. 

Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду.
Після завершення строку прийому заявок від учасників Фонду, зазна-

ченого вище (з урахуванням можливості скорочення цього строку), лікві-
даційна комісія протягом 10 робочих днів опрацьовує заявки, отримані від
учасників Фонду. 

Ліквідаційна комісія зобов'язана забезпечити продаж активів Фонду не
пізніше 150 календарних днів з наступного робочого дня з дати завершен-
ня строку опрацювання заявок учасників Фонду, зазначеного вище. 

Розрахунки з учасниками Фонду розпочинаються з 10 серпня 2018 ро-
ку. У разі якщо строк прийому заявок на викуп інвестиційних сертифікатів
Фонду скорочено за рішенням ліквідаційної комісії у зв'язку з тим, що до
закінчення строку прийому заявок всі учасники Фонду подали зазначені
заявки та/або активи Фонду реалізовані у строк раніше, ніж 150 календар-
них днів, ліквідаційна комісія повідомляє учасників про зміну строку роз-
рахунків у спосіб, передбачений чинним законодавством України.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються не більше трьох місяців
з дати початку таких розрахунків. 

Для одержання розрахунків представник учасника Фонду повинен
пред'явити за місцем здійснення розрахунків такі документи: паспортний
документ та документ, що підтверджує право особи представляти інтере-
си учасника.

Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до
виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані:

У разі якщо після закінчення строку прийому заявок від учасників Фон-
ду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп інвестиційних сертифі-
катів Фонду, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп ін-
вестиційних сертифікатів Фонду у вищевказані строки, звернулися для от-
римання розрахунку, ліквідаційна комісія протягом тижня з дати закінчен-
ня розрахунків забезпечує депонування залишку грошових коштів в ПАТ
"БАНК АВАНГАРД", відповідно до чинного законодавства України. 

Повідомляємо про неможливість здійснення конвертації інвестиційних
сертифікатів Фонду в цінні папери іншого ІСІ, відповідно до Положення
про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування,
затвердженого рішенням НКЦПФР від 01 жовтня 2013 року N 2073, ос-
кільки Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду не передбаче-
на така можливість.

Місцезнаходження ліквідаційної комісії  Фонду - 49000, м. Дніпро, вул.
Воскресенська, буд. 30, кімната № 304.

Контактні телефони ліквідаційної комісії - (056) 373-97-80.                     
Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасни-

ками Фонду - 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, кімната № 304.
Голова ліквідаційної комісії ПІФ "РЕМІ-ПРОСПЕКТ" НВЗТ ТОВ

"КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" - Герченко Т.М.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №247, 28 грудня 2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «БЕрЕЗиНСЬКий КОМБІНаТ ХЛІБО-
ПрОДУКТІВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955221
3. Місцезнаходження: 68542 Одеська область, Тарутинський район, 

селище міського типу Березине, вулиця Промислова, будинок 130
4. Міжміський код, телефон та факс: (04847)3-19-98 (04847)3-11-54
5. Електронна поштова адреса:berezino@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:berezino-khp.com.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: 
Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення 
1).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 

правочину: 26.12.2017; Назва уповноваженого органу, що його прийняв: 
Наглядова рада; Предмет правочину: продовження строку, на який При-
ватне акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне підприємство» 
(код ЄДРПОУ - 00955213) надає Товариству зворотну безпроцентну фі-
нансову допомогу, до 30 червня 2018 р. шляхом укладання додаткової 
угоди до Договору про надання зворотної безпроцентної фінансової допо-
моги №230516 від 23.05.2016 р., укладеного між Товариством та Приват-
ним акціонерним товариством «Балтське хлібоприймальне підприємство» 
(код ЄДРПОУ - 00955213); Ринкова вартість майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1500 тис. грн; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
11456 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 13,09358%; Додаткові критерії 
для віднесення правочину до значного правочину статутом Товариства не 
передбачені.

2).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину: 26.12.2017; Назва уповноваженого органу, що його прийняв: 
Наглядова рада; Предмет правочину: продовження строку, на який Під-
приємство з іноземними інвестиціями «ОБ’ЄДНАНА ЕЛЕВАТОРНА КОМ-
ПАНІЯ» (код ЄДРПОУ - 32597854) надає Товариству зворотну безпро-
центну фінансову допомогу, до 30 червня 2018 р. шляхом укладання 
додаткової угоди до Договору про надання зворотної безпроцентної фі-
нансової допомоги №300616 від 30.06.2016 р., укладеного між Товари-
ством та Підприємством з іноземними інвестиціями «ОБ’ЄДНАНА ЕЛЕВА-
ТОРНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ - 32597854); Ринкова вартість майна 
або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законо-
давства: 1500 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності: 11456 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 13,09358%; 
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину ста-
тутом Товариства не передбачені.

3).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину: 26.12.2017; Назва уповноваженого органу, що його прий-
няв: Наглядова рада; Предмет правочину: продовження строку, на який 
Приватне акціонерне товариство «Любашівський елеватор» (код 
ЄДРПОУ – 00955153) надає Товариству зворотну безпроцентну фінан-
сову допомогу, до 30 червня 2018 р. шляхом укладання додаткової уго-
ди до Договору про надання зворотної безпроцентної фінансової допо-
моги №050816 від 05.08.2016р., укладеного між Товариством та 
Приватним акціонерним товариством «Любашівський елеватор» (код 
ЄДРПОУ – 00955153);Ринкова вартість майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена відповідно до законодавства: 1500 тис. грн; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11456 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або по-
слуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
13,09358%;Додаткові критерії для віднесення правочину до значного 
правочину статутом Товариства не передбачені.

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

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

2.директор Шацький Роман Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище 

керівника) 

(дата) 

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «КВаЗар» 
(надалі – Емітент), код за ЄДРПОУ- 14314038, місцезнаходження - 04136, 
м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, повідомляє, позачергові загальні збо-
ри акціонерів відбудуться 29 січня 2018 року о 12:00 год. за адресою: 
04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», 
третій поверх, кім. № 328.
№ Проект питань порядку денного:
1 Про обрання Лічильної комісії. 
2 Про затвердження розподільного балансу.
3 Про затвердження плану виділу
4 Про випуск акцій з метою конвертації акцій ПаТ «КВаЗар» в 

таку саму кількість акцій ПаТ «КВаЗар» меншої номінальної 
вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій ПаТ 
«КВаЗар» в таку саму кількість акцій ПраТ «КрІПТа».

5 Про внесення змін до статуту ПаТ «КВаЗар», шляхом викла-
дення його в новій редакції.

6 Про визначення уповноваженого органу, якому надаються 
повноваження щодо затвердження результатів розміщення 
(обміну) акцій.

Реєстрація учасників відбуватиметься 29 січня 2018 року з 11:00 год. до 
11:55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загаль-
них зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт 
і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чин-
ного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах 23 січня 2018р. З документами, щодо питань 
порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за 
місцезнаходженням Товариства: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, 
Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328, в робочі дні (по-
неділок - п’ятниця) з 10.00 до 16.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день 
проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 04136, 
м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій 
поверх, кім. № 328. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Перший заступник голови правління Півчук Т.В., 
тел. (044) 205-34-12. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена ін-
формація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного: http://www.kvazar.com (адреса сторінки - http://www.
kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=245).

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «КрІПТа» місцезнахо-
дження - 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, повідомляє, загальні 
збори акціонерів/засновників відбудуться 29 січня 2018 року о 15:00 год. 
за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус 
ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.
№ Проект питань порядку денного:
1 Про обрання Лічильної комісії. 
2 Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3 Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів 

Товариства
4 Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів 

Товариства
5 Про заснування нового акціонерного товариства, створювано-

го в результаті виділу.
6 Про затвердження статуту ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО 

ТОВариСТВа «КрІПТа».
7 Про утворення органів ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВари-

СТВа «КрІПТа».
8 Про обрання членів Наглядової ради ПриВаТНОГО аКцІОНЕр-

НОГО ТОВариСТВа «КрІПТа».
9 Про обрання уповноваженої особи (осіб), якій надаються 

повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням 
ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа «КрІПТа» 
внаслідок виділу.

Реєстрація учасників відбуватиметься 29 січня 2018 року з 14:00 год. 
до 14:55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам за-
гальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – 
паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах 23 січня 2018р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені 
особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 04136,  
м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій по-
верх, кім. № 328, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 10.00 до 16.00 (перерва з 
13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведен-
ня за адресою: 04136, м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус 
ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Перший заступник голови 
правління Півчук Т.В., тел. (044) 205-34-12. Адреса веб-сайту, на якому розмі-
щена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного: http://www.kvazar.com (адреса сторінки - http://www.
kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=245).
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД БУДГІДРОПРИЛАД"
2. Організаційно-правова форма емітента - Приватне підприємство

3. Місцезнаходження емітента - 61052 м. Харків, пров. Пискунівський, 4
4. Код за ЄДРПОУ - 00240276
5. Міжміський код та телефон, факс - (0572) 712-26-60, 712-26-60
6. Електронна поштова адреса - gidroprulad@gmail.com
7. Вид особливої інформації - Відомості про прийняття рішення про

розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків ста-
тутного капіталу

Голова правління Кіншаков В. М.
28.12.17 р.

№ з/п Дата прийняття
рішення

Вид цінних паперів, що
розміщуються

Кількість цінних паперів,
що розміщуються (штук)

Сума цінних паперів, що розміщуються
(тис. грн.)

Частка від статутного
капіталу (у відсотках)

1 2 3 4 5 6
1 18.12.2017 Акція проста 10000000 5000000 240,69

Зміст інформації: Рішення про розміщення цінних паперів прийнято загальними зборами акціонерів 18.12.2017р. Планується приватне розміщення
простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,50 грн. в кількості 10000000 шт. на суму 5000000,00 грн.  Протоколом засідання Наглядової ра-
ди від 19.12.2017р. затверджено ціну розміщення акцій додаткового випуску у розмірі 0,50 грн. Збільшення розміру статутного капіталу призведе до
збільшення частки у статутному капіталі емітента ТОВ "СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ" (ЗНВПІФ "Венчурні інвестиції") та "фізичної особи", яка на час прий-
няття рішення володіє 32335 шт. акцій емітента, що становить 77,826% від статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу товариства планується
здійснити на 240,69%. Інвесторам в цінні папери надаються майнові права власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи
право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у
разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що
регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.  Оплата за цінні папери, що розміщуються, здійснюється  грошовими кош-
тами, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), майном, майновими правами, нематеріаль-
ними активами, що мають грошову оцінку, або за згодою між Товариством та інвестором - шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошо-
вими зобов'язаннями. Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, в повному обсязі 100,0% планується використати на:
- утеплення фасаду адміністративної будівлі ПрАТ "ЗАВОД БУДГІРОПРИЛАД" з вартістю робіт на 500000,00грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) з ме-
тою енергозбереження та зменшення витрат на опалення будівлі;
- знос нежитлової будівлі складського призначення та підготовка майданчику для будівництва спеціалізованого магазину непродовольчих товарів з вар-
тістю робіт на 4500000,00грн. (чотири мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).
Конвертація акцій не передбачається.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИ-
ЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ"

2. Код за ЄДРПОУ: 05470294
3. Місцезнаходження: Україна, 20700, Черкаська область, мiсто Смiла,

вулиця Мазура, будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733) 4-29-07 (04733) 4-72-61
5. Електронна поштова адреса: em05470294@ ad.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: Ytbm.at.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або

інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: відомості
про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетво-
рення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) Приватно-

го акціонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМС-
ТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", які відбулися 22 грудня 2017 року (Прото-
кол №2 від 22.12.2017 р.), було прийнято рішення щодо припинення При-
ватного акціонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИ-
ЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" шляхом перетворення в Товариство
з обмеженою відповідальністю "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИ-
ЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ".

Результати голосування: "За" - 4525 голосів (100 % голосів від загаль-
ної кількості голосуючих акцій акціонерів, які мають право приймати участь
у голосуванні), "Проти" - 0 голосів, "Утримався" - 0 голосів.

Причини прийняття рішення про припинення шляхом перетворення:
економiчна недоцiльнiсть подальшого функцiонування органiзацiйно-пра-
вової форми - акцiонерне товариство.

При перетворенні Приватного акціонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬ-
НО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" всі його
майнові і немайнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та
обов'язки переходять до його правонаступника - Товариства з обмеженою
відповідальністю "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УК-
РТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" відповідно до передавального акту, що буде скла-
дений після спливу строку заявлення вимог кредиторами Товариства. Ста-
тутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГIВЕЛЬНО-
ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" дорівнюватиме
розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства "ТОРГI-
ВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", роз-
мір якого становить 49000, 00 грн. (сорок де'вять тисяч гривень 00 копійок)

(у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу мо-
же зменшуватися на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають
обміну). 

Приватне акціонерне товариство "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIД-
ПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" здійснює обмін акцій Приватного
акціонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО
"УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" на частки у статутному капіталі Товариства з
обмеженою відповідальністю "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМС-
ТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", що створюється внаслідок перетворення.
Акції Приватного акціонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ
ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" конвертуються у частки То-
вариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ
ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", що створюється шляхом пе-
ретворення Приватного акціонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБ-
НИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", та розподіляються се-
ред його учасників. Кожен з акціонерів Приватного акціонерного товарис-
тва "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕ-
РIАЛИ" має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з об-
меженою відповідальністю "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМС-
ТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", що створюється шляхом перетворення
Приватного акціонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIД-
ПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ". Розподіл часток Товариства з
обмеженою відповідальністю "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМС-
ТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" відбувається із збереженням співвідно-
шення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі При-
ватного акціонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИ-
ЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", що перетворюється. Акції товарис-
тва, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонаступ-
ника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1
акція номінальною вартістю 10,00 грн. дорівнює вартості частки в 10,00
грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіта-
лі Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИ-
ЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" дорівнюватиме сумарній
номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі
Приватного акціонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIД-
ПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" на дату складання переліку акці-
онерів, які мають право на участь в загальних зборах, на яких буде затвер-
джено передавальний акт. Не підлягають конвертації акції, власниками
яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про
обов'язковий викуп належних їм акцій.

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

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

2. Голова комісії з припинення  Ж. К. Рибак 22 грудня 2017 р.

Повідомлення кредиторам про припинення ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИ-
РОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІ-

АЛИ" шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обме-
женою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО

"УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ"
Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУД-
МАТЕРІАЛИ" (надалі за текстом - Товариство) (код ЄДРПОУ 05470294, міс-
цезнаходження: Україна, 20700, Черкаська обл., місто Сміла, ВУЛИЦЯ МА-
ЗУРА, будинок 2) (Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від
22.12.2017 р. №2/2017) було прийнято рішення припинити діяльність ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ" шляхом його реорганізації
(перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬ-
НО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ", яке від-
повідно до Цивільного кодексу України з моменту державної реєстрації
виступатиме повним правонаступником майна, прав та зобов'язань ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ" (результати голосування:
"За" - 4525 голосів (100 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій
акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні), "Проти" - 0 го-
лосів, "Утримався" - 0 голосів) та призначено Комісію з припинення Това-
риства у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетворення в Товариство
з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ" у наступному  складі: Рибак Жанна
Костянтинівна - Голова Комісії,  член Комісії - Рибак Максим Вікторович.

На виконання вимог ст. 82 закону України "Про акціонерні товариства"
та ст. 105 Цивільного кодексу України, Товариство, в особі Комісії з припи-
нення, повідомляє, що заяви кредиторів будуть прийматися протягом 2-х
місяців з моменту публікації повідомлення про прийняття рішення про при-
пинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГІВЕЛЬНО -
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ" шляхом перет-
ворення у встановленому порядку за місцезнаходженням Комісії з припи-
нення на ім'я Голови комісії з припинення. Вимоги кредиторів задовольня-
ються у порядку, визначеному діючим законодавством України, у тому чис-
лі ст. 112 Цивільного кодексу України.

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України "Про акціонерні товариства"
кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого при-
пиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи
поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припи-
нення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення
на вибір товариства однієї з таких дій: 

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів
застави чи поруки; 

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредито-
ром та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між
товариством та кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до товариства з
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчи-
нення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Місцезнаходження Комісії з припинення Товариства: Україна, 20700,
Черкаська обл., місто Сміла, ВУЛИЦЯ МАЗУРА, будинок 2.

Телефон для довідок: (04733) 4-29-07  
Голова комісії з припинення Рибак Ж. К.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІП-
РОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00191454
3. Місцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Дніпро, Україна, 49124
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 74-74-644, 721-63-02
5. Електронна поштова адреса: vsheiko@vtorm.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.dneprvtormet.interpipe.biz
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
1. Позачерговими загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (да-
лі по тексту - Товариство) 26 грудня 2017 року (протокол позачергових
загальних зборів №33), на підставі частини другої прикінцевих положень
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо захисту прав інвесторів" №289-VIII від 07.04.2015р. прийнято рі-
шення про припинення повноважень наступних членів Наглядової ради
Товариства:

- Храйбе Фаді Зейновича (паспорт 45 07 873735, виданий
29.04.2005р. ОВД району Новокосино м. Москви) -  представника акцi-
онера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED), якому належить
98,66988% статутного капіталу Товариства. На посаді члена Наглядової
ради перебував з 27.04.2017р. до 26.12.2017р. Храйбе Ф.З. акціями То-
вариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини;

- Лихоманова Андрія Анатолійовича, паспорт серії АК №031631, ви-
даний 13.02.1998р. Нікопольським МВ УМВС України в Дніпропетровсь-
кій області. На посаді члена Наглядової ради перебував з 27.04.2017р.
до 26.12.2017р. Є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що
складає 0,00000038535% статутного капіталу Товариства та не має не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини;

- Машкари Катерини Володимирівни, паспорт серії АО №059104, ви-
даний 16.07.2012р. Красногвардійським РВ ГУ МВС України в Дніпропет-
ровській області. На посаді члена Наглядової ради перебувала з
27.04.2017р. до 26.12.2017р. Є власником 1 шт. простих іменних акцій
Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капіталу Товарис-
тва та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;

- Брідні Гліба Ігоровича, паспорт серії КО №914952, виданий
29.01.2013р. Київським РВ у м. Полтаві УДМС України в Полтавській об-
ласті. На посаді члена Наглядової ради перебував з 27.04.2017р. до
26.12.2017р. Є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що
складає 0,00000038535% статутного капіталу Товариства та не має не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини;

- Терещенко Алли Петрівни, паспорт серії АЕ №443976, виданий
12.11.1996р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській об-
ласті. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 27.04.2017р. до
26.12.2017р. Є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що
складає 0,00000038535% статутного капіталу Товариства та не має не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2. Позачерговими загальними зборами Товариства, які відбулися 26
грудня 2017 року (протокол позачергових загальних зборів №33), на
строк до наступних річних загальних зборів Товариства, обрано: 

- членом Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича (пас-
порт 45 07 873735, виданий 29.04.2005р. ОВД району Новокосино м.
Москви) -  представником акцiонера  "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE
LIMITED) якому належить 98,66988% статутного капіталу Товариства. Ін-
ші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з
01.08.2011р. по 30.04.2013р. - ТОВ "Бостон Консалтинг Груп Україна",
заступник директора; з 20.05.2013р. по 31.03.2015р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА",  комерційний директор; з 07.07.2015р. по 30.06.2016р. - ТОВ
"Інвестиційна компанія "АРГО", старший віце-президент з суднобудуван-
ня та промислових активів; з 01.07.2016р. по 12.10.2016р. - ЗАТ "Нордік
Ярдс", генеральний директор; з 20.01.2017р. по теперішній час - ТОВ "ІН-
ТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор. У інших юридичних особах обій-
має посади: член Ради Директорів, Головний Виконавчий Директор "ІН-
ТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED); Голова Наглядової ради ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НМТЗ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (IN-
TERPIPЕ LIMITED); Голова Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" -
представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED); Го-

лова Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; Голова Наглядової ра-
ди ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; директор НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕР-
ПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.). Храйбе Ф.З. акціями
Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини;

- членом Наглядової ради Товариства - акціонера Лихоманова Андрія
Анатолійовича, паспорт серії АК №031631, виданий 13.02.1998р. Ніко-
польським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, який є власни-
ком 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає
0,00000038535% статутного капіталу Товариства. Інші посади, які обій-
мала ця особа протягом останніх п'яти років: з 05.05.2008р. по
30.06.2015р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управління еконо-
мічної безпеки; з 01.07.2015р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УК-
РАЇНА", директор з економічної безпеки Служби економічної безпеки. У
інших юридичних особах обіймає посади: член Наглядової ради ТОВ "ІН-
ТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ". Не має непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини;

- членом Наглядової ради Товариства - акціонера Брідню Гліба Ігоро-
вича, паспорт серії КО №914952, виданий 29.01.2013р. Київським РВ у м.
Полтаві УДМС України в Полтавській області, який є власником 1 шт.
простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00000038535% статут-
ного капіталу Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом
останніх п'яти років: з 03.09.2012р. по 01.09.2013р. - ПрАТ "Делойт енд
Туш ЮСК", аудитор 3 категорії відділу аудиту; з 02.09.2013р. по
05.09.2013р. - ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", провідний аудитор відділу а-
удиту; з 09.09.2013р. по 24.04.2014р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", на-
чальник відділу контроллінгу продажів; з 25.04.2014р. по 10.01.2017р. -
ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник відділу контроллінгу продажів
Управління аналітики та планування Служби продажів; з 11.01.2017р. по
28.02.2017р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник відділу контрол-
лінгу продажів Управління аналітики та планування Служби по продук-
там і ресурсам; з 01.03.2017р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УК-
РАЇНА", начальник Управління по роботі із зовнішніми організаціями Фі-
нансово-економічної служби. У інших юридичних особах обіймає посади:
член Наглядової ради ПАТ  "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"; член Наглядової ради
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; член Наглядової ради ТОВ "МЗ" ДНІПРОС-
ТАЛЬ"; член Наглядової ради ТОВ "НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ
ЦЕНТР "ЯКІСТЬ". Не має непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини;

- членом Наглядової ради Товариства - незалежним директором Ле-
бідь Павла Юрійовича,  паспорт серії АН №718972, виданий 11.07.2008р.
Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 09.04.2014р.
по 20.07.2014р. -  молодший спеціаліст відділу консалтингу і договірної
роботи Департаменту правового забезпечення ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕ-
НЕДЖМЕНТ"; з 21.07.2014р. по теперішній час - юрисконсульт відділу
консалтингу і договірної роботи Департаменту правового забезпечення
ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ".  У інших юридичних особах посад не
обіймає. Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини;

- членом Наглядової ради Товариства - незалежним директором Же-
ло Михайла Вікторовича,  паспорт серії АК №615384, виданий
29.07.1999р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській об-
ласті. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з
01.09.2010р. по 03.06.2013р. - заступник директора з виробництва і ре-
алізації, з планування і аналізу виробництва ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО
ТЬ'ЮБ"; з 04.06.2013р. по 21.04.2014р. - заступник начальника Виробни-
чого управління ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; з 22.04.2014р. по
01.02.2015р. - начальник відділу планування виробництва Технічного уп-
равління ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; з 02.02.2015р. по 07.02.2016 р. -
начальник відділу планування загрузки потужностей Служби операційної
діяльності ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; з 08.02.2016р. по 09.07.2017 р. -
керівник Департаменту контролю і аналізу діяльності Управління ланцю-
га поставок Служби операційного директора ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРА-
ЇНА"; з 10.07.2017р. по теперішній час - керівник Департаменту управлін-
ня замовленнями Управління ланцюга поставок Служби операційного
директора ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА". У інших юридичних особах по-
сад не обіймає. Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини.

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

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

Тимчасово виконуючий обов'зки Голови Правління 
Г. Л. Шевченко

27.12.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИ-
ЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ"

2. Код за ЄДРПОУ: 05470294
3. Місцезнаходження: Україна, 20700, Черкаська область, мiсто Смiла,

вулиця Мазура, будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733) 4-29-07 (04733) 4-72-61
5. Електронна поштова адреса: em05470294@ ad.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: Ytbm.at.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або

інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: відомості
про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетво-
рення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) Приватно-

го акціонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМС-
ТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", які відбулися 22 грудня 2017 року (Прото-
кол №2 від 22.12.2017 р.), було прийнято рішення щодо припинення При-
ватного акціонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИ-
ЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" шляхом перетворення в Товариство
з обмеженою відповідальністю "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИ-
ЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ".

Результати голосування: "За" - 4525 голосів (100 % голосів від загаль-
ної кількості голосуючих акцій акціонерів, які мають право приймати участь
у голосуванні), "Проти" - 0 голосів, "Утримався" - 0 голосів.

Причини прийняття рішення про припинення шляхом перетворення:
економiчна недоцiльнiсть подальшого функцiонування органiзацiйно-пра-
вової форми - акцiонерне товариство.

При перетворенні Приватного акціонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬ-
НО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" всі його
майнові і немайнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та
обов'язки переходять до його правонаступника - Товариства з обмеженою
відповідальністю "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УК-
РТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" відповідно до передавального акту, що буде скла-
дений після спливу строку заявлення вимог кредиторами Товариства. Ста-
тутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГIВЕЛЬНО-
ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" дорівнюватиме
розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства "ТОРГI-
ВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", роз-
мір якого становить 49000, 00 грн. (сорок де'вять тисяч гривень 00 копійок)

(у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу мо-
же зменшуватися на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають
обміну). 

Приватне акціонерне товариство "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIД-
ПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" здійснює обмін акцій Приватного
акціонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО
"УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" на частки у статутному капіталі Товариства з
обмеженою відповідальністю "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМС-
ТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", що створюється внаслідок перетворення.
Акції Приватного акціонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ
ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" конвертуються у частки То-
вариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ
ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", що створюється шляхом пе-
ретворення Приватного акціонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБ-
НИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", та розподіляються се-
ред його учасників. Кожен з акціонерів Приватного акціонерного товарис-
тва "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕ-
РIАЛИ" має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з об-
меженою відповідальністю "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМС-
ТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", що створюється шляхом перетворення
Приватного акціонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIД-
ПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ". Розподіл часток Товариства з
обмеженою відповідальністю "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМС-
ТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" відбувається із збереженням співвідно-
шення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі При-
ватного акціонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИ-
ЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", що перетворюється. Акції товарис-
тва, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонаступ-
ника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1
акція номінальною вартістю 10,00 грн. дорівнює вартості частки в 10,00
грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіта-
лі Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИ-
ЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" дорівнюватиме сумарній
номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі
Приватного акціонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIД-
ПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" на дату складання переліку акці-
онерів, які мають право на участь в загальних зборах, на яких буде затвер-
джено передавальний акт. Не підлягають конвертації акції, власниками
яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про
обов'язковий викуп належних їм акцій.

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

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

2. Голова комісії з припинення  Ж. К. Рибак 22 грудня 2017 р.

Повідомлення кредиторам про припинення ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИ-
РОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІ-

АЛИ" шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обме-
женою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО

"УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ"
Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУД-
МАТЕРІАЛИ" (надалі за текстом - Товариство) (код ЄДРПОУ 05470294, міс-
цезнаходження: Україна, 20700, Черкаська обл., місто Сміла, ВУЛИЦЯ МА-
ЗУРА, будинок 2) (Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від
22.12.2017 р. №2/2017) було прийнято рішення припинити діяльність ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ" шляхом його реорганізації
(перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬ-
НО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ", яке від-
повідно до Цивільного кодексу України з моменту державної реєстрації
виступатиме повним правонаступником майна, прав та зобов'язань ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ" (результати голосування:
"За" - 4525 голосів (100 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій
акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні), "Проти" - 0 го-
лосів, "Утримався" - 0 голосів) та призначено Комісію з припинення Това-
риства у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетворення в Товариство
з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ" у наступному  складі: Рибак Жанна
Костянтинівна - Голова Комісії,  член Комісії - Рибак Максим Вікторович.

На виконання вимог ст. 82 закону України "Про акціонерні товариства"
та ст. 105 Цивільного кодексу України, Товариство, в особі Комісії з припи-
нення, повідомляє, що заяви кредиторів будуть прийматися протягом 2-х
місяців з моменту публікації повідомлення про прийняття рішення про при-
пинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГІВЕЛЬНО -
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ" шляхом перет-
ворення у встановленому порядку за місцезнаходженням Комісії з припи-
нення на ім'я Голови комісії з припинення. Вимоги кредиторів задовольня-
ються у порядку, визначеному діючим законодавством України, у тому чис-
лі ст. 112 Цивільного кодексу України.

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України "Про акціонерні товариства"
кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого при-
пиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи
поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припи-
нення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення
на вибір товариства однієї з таких дій: 

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів
застави чи поруки; 

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредито-
ром та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між
товариством та кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до товариства з
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчи-
нення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Місцезнаходження Комісії з припинення Товариства: Україна, 20700,
Черкаська обл., місто Сміла, ВУЛИЦЯ МАЗУРА, будинок 2.

Телефон для довідок: (04733) 4-29-07  
Голова комісії з припинення Рибак Ж. К.
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ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ЧЕр-
КаСЬКий» (код ЄДРПОУ 05390017, місцезнаходження: 19836, 
Драбiвський район, Черкаська обл., селище Рецюкiвщина) повідом-
ляє, що в повідомлення про виникнення особливої інформації емі-
тента, опублікованому в офіційному друкованому виданні «Відомості 

НКЦПФР» №142 від 31.07.2017 року, була допущена технічна помил-
ка в даті протоколу. У Тексті повідомлення замість: «28.07.2017 на-
глядова рада ПАТ «Черкаський» (протокол №б/н вiд 17.07.2017) 
прий няла рішення« слід читати: «28.07.2017 наглядова рада 
ПАТ  «Черкаський» (протокол №б/н вiд 28.07.2017) прийняла рішен-
ня» . Директор Петров М.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIД-
ПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ"

2. Код за ЄДРПОУ: 05470294
3. Місцезнаходження: Україна, 20700, Черкаська область, мiсто Смiла,

вулиця Мазура, будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733) 4-29-07 (04733) 4-72-61
5. Електронна поштова адреса: em05470294@ ad.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: Ytbm.at.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або

інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з не-
рухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) Приват-

ного акціонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИ-
ЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", які відбулися 22 грудня 2017 року
(Протокол №2 від 22.12.2017 р.), у зв'язку з прийняттям рішення про пе-
ретворення Товариства та необхідністю призначення комісії з припинен-
ня, призначено (до завершення процедури перетворення) Комісію з при-
пинення у складі: 

- призначений 22.12.2017 р. Голова комісії з припинення Рибак Жанна
Костянтинівна; фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних; володіє пакетом акцій в розмірі 71.938775 % статутного капіталу
емітента; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти ро-
ків: директор; посадову особу призначено на невизначений термін - до за-
вершення процедури перетворення; непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має.

- призначений 22.12.2017 р. Член комісії з припинення Рибак Максим
Вікторович; фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них; володіє пакетом акцій в розмірі 20.408163 % статутного капіталу емі-
тента; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:
заступник директора з юридичних питань, ФОП Рибак М. В.; посадову
особу призначено на невизначений термін - до завершення процедури
перетворення; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.

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

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

2. Голова комісії з припинення Ж. К. Рибак 22 грудня 2017 р.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СКІФІЯ"
(ідентифікаційний код 20945990; місцезнаходження: вул. Шолуденка,

3, м. Київ, 04116; надалі - Товариство) повідомляє про проведення поза-
чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
26.01.2018 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко, 3,
офіс 308. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загаль-
них зборах Товариства відбудеться 26.01.2018 р. з 11 год. 00 хв. до 11 год.
30 хв. Для реєстрації акціонери (їх представники) повинні мати при собі
документ, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів та
юридичним особам - паспорт та доручення (довіреність) на право участі
та голосування на загальних зборах, оформлене відповідно до вимог чин-
ного законодавства України. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у Загальних зборах Товариства: 24 год. 00 хв.
22.01.2018 р.

Перелік питань проекту порядку денного
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Головуючого та Секретаря позачергових Загальних зборів

акціонерів Товариства.
3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових до-
говорів з членами Наглядової ради.

5. Створення відокремленого підрозділу у м. Дніпро та обрання керів-
ника відокремленого підрозділу у м. Дніпро.

Акціонери товариства можуть ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за адре-
сою: вул. Шолуденка, 3, офіс 308, м. Київ у робочі дні з 09 год. 00 хв. до
18 год. 00 хв., а у день зборів - за місцем їх проведення. Посадова особа
Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами:
Голова Правління, тел. (044) 230 47 26; 230 47 27. Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з
питань, включених до порядку денного: skyfia.com.ua. Підтверджую дос-
товірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління Лапінська О.Г. 
26.12.2017 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

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

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
26.12.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме на
участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних сертифiкатiв
Нацiонального банку України овернайт 26.12.2017 на суму 26 000 тис. грн.
з доведенням загального обсягу придбаних Банком депозитних сертифiка-
тiв Нацiонального банку України до 36 000 тис. грн. Ринкова вартiсть май-
на або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до зако-
нодавства, становить: 26 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 219 352 тис. грн. Спiввiд-

ношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину,
до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
(у вiдсотках) складає 11,85%.

2. Спостережною радою Банку 26.12.2017 прийняте рiшення про вчи-
нення значного правочину, а саме: Договору застави товарiв в оборотi
?023-2017-1-Т вiд 26.12.2017, укладеного з заставодавцем - ТОВАРИС-
ТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРIНВЕСТ-ТРЕЙДIНГ",
код ЄДРПОУ - 39678096, вiдповiдно до якого у якостi забезпечення вико-
нання зобов'язань за кредитним договором ?023-2017 вiд 26.12.2017, ук-
ладеним мiж ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" та ТОВАРИСТВОМ З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРIНВЕСТ-ТРЕЙДIНГ" у заставу Бан-
ку надаються товари в оборотi/переробцi, а саме: насiння соняшнику укра-
їнського походження у кiлькостi 2500 тон заставною вартiстю 23 333 325,00
грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, становить: 23 333 325,00 грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiч-
ної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 10,64 %.

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

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

2.Найменування посади 
Голова Правління Петренко О. Ф.  

27.12.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIД-
ПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ"

2. Код за ЄДРПОУ: 05470294
3. Місцезнаходження: Україна, 20700, Черкаська область, мiсто Смiла,

вулиця Мазура, будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733) 4-29-07 (04733) 4-72-61
5. Електронна поштова адреса: em05470294@ ad.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: Ytbm.at.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або

інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з не-
рухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) Приват-

ного акціонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИ-
ЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", які відбулися 22 грудня 2017 року
(Протокол №2 від 22.12.2017 р.), у зв'язку з прийняттям рішення про пе-
ретворення Товариства та необхідністю призначення комісії з припинен-
ня, призначено (до завершення процедури перетворення) Комісію з при-
пинення у складі: 

- призначений 22.12.2017 р. Голова комісії з припинення Рибак Жанна
Костянтинівна; фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних; володіє пакетом акцій в розмірі 71.938775 % статутного капіталу
емітента; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти ро-
ків: директор; посадову особу призначено на невизначений термін - до за-
вершення процедури перетворення; непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має.

- призначений 22.12.2017 р. Член комісії з припинення Рибак Максим
Вікторович; фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них; володіє пакетом акцій в розмірі 20.408163 % статутного капіталу емі-
тента; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:
заступник директора з юридичних питань, ФОП Рибак М. В.; посадову
особу призначено на невизначений термін - до завершення процедури
перетворення; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.

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

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

2. Голова комісії з припинення Ж. К. Рибак 22 грудня 2017 р.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СКІФІЯ"
(ідентифікаційний код 20945990; місцезнаходження: вул. Шолуденка,

3, м. Київ, 04116; надалі - Товариство) повідомляє про проведення поза-
чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
26.01.2018 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко, 3,
офіс 308. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загаль-
них зборах Товариства відбудеться 26.01.2018 р. з 11 год. 00 хв. до 11 год.
30 хв. Для реєстрації акціонери (їх представники) повинні мати при собі
документ, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів та
юридичним особам - паспорт та доручення (довіреність) на право участі
та голосування на загальних зборах, оформлене відповідно до вимог чин-
ного законодавства України. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у Загальних зборах Товариства: 24 год. 00 хв.
22.01.2018 р.

Перелік питань проекту порядку денного
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Головуючого та Секретаря позачергових Загальних зборів

акціонерів Товариства.
3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових до-
говорів з членами Наглядової ради.

5. Створення відокремленого підрозділу у м. Дніпро та обрання керів-
ника відокремленого підрозділу у м. Дніпро.

Акціонери товариства можуть ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за адре-
сою: вул. Шолуденка, 3, офіс 308, м. Київ у робочі дні з 09 год. 00 хв. до
18 год. 00 хв., а у день зборів - за місцем їх проведення. Посадова особа
Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами:
Голова Правління, тел. (044) 230 47 26; 230 47 27. Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з
питань, включених до порядку денного: skyfia.com.ua. Підтверджую дос-
товірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління Лапінська О.Г. 
26.12.2017 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

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

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
26.12.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме на
участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних сертифiкатiв
Нацiонального банку України овернайт 26.12.2017 на суму 26 000 тис. грн.
з доведенням загального обсягу придбаних Банком депозитних сертифiка-
тiв Нацiонального банку України до 36 000 тис. грн. Ринкова вартiсть май-
на або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до зако-
нодавства, становить: 26 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 219 352 тис. грн. Спiввiд-

ношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину,
до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
(у вiдсотках) складає 11,85%.

2. Спостережною радою Банку 26.12.2017 прийняте рiшення про вчи-
нення значного правочину, а саме: Договору застави товарiв в оборотi
?023-2017-1-Т вiд 26.12.2017, укладеного з заставодавцем - ТОВАРИС-
ТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРIНВЕСТ-ТРЕЙДIНГ",
код ЄДРПОУ - 39678096, вiдповiдно до якого у якостi забезпечення вико-
нання зобов'язань за кредитним договором ?023-2017 вiд 26.12.2017, ук-
ладеним мiж ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" та ТОВАРИСТВОМ З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРIНВЕСТ-ТРЕЙДIНГ" у заставу Бан-
ку надаються товари в оборотi/переробцi, а саме: насiння соняшнику укра-
їнського походження у кiлькостi 2500 тон заставною вартiстю 23 333 325,00
грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, становить: 23 333 325,00 грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiч-
ної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 10,64 %.

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

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

2.Найменування посади 
Голова Правління Петренко О. Ф.  

27.12.2017 р.

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



№247, 28 грудня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

33

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПраТ «ЗЗрК»
Повне найменування товариства: ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».

Місцезнаходження товариства: 71674, Україна, Запорізька область, 
Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км.

Шановні акціонери ПраТ «ЗЗрК»!
АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) повідомляє Вас про те, що 30 січня 

2018 року о 10 год. 00 хв. відбудуться позачергові Загальні збори акціоне-
рів ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ» (надалі – Товариство), за адресою: 71674, Україна, Запорізь-
ка область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 
7 км, у кабінеті Голови Правління - Генерального директора Товари-
ства (будівля Управління Товариства, другий поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових За-
гальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде здій-
снюватися Реєстраційною комісією 30 січня 2018 року з 09 год. 00 хв. до  
09 год. 55 хв. за місцем 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 Загаль-
них зборах. Довіреність на право участі у Загальних зборах, видана фізич-
ною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, 
які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право участі у Загальних збо-
рах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. Разом з довіреністю від 
юридичної особи повинен надаватись належним чином засвідчений доку-
мент, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) видавати дові-
реність для участі у Загальних зборах. 

Акціонеру (представнику акціонера) може бути відмовлено у реєстрації 
для участі у Загальних зборах у разі: відсутності в акціонера (представника 
акціонерів) документів, які ідентифікують особу акціонера (представника 
акціонерів); відсутності у представника акціонера довіреності на участь у 
Загальних зборах; відсутності належним чином оформленого документу, 
що підтверджує повноваження органу (іншої особи) юридичної особи, що 
видав довіреність на участь у Загальних зборах представнику акціонера-
юридичної особи.

Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів (переліку ак-
ціонерів) Товариства, відповідно до якого здійснюється персональне пові-
домлення акціонерів про проведення Загальних зборів – 20 грудня 2017 
року.

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

Проект Порядку денного 
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: 

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів. 
3. Внесення змін до Статуту ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕС-

ТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПО-
РІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення його в новій 
редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товари-
ства в новій редакції.

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства.

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових дого-

ворів (контрактів), що укладатимуться з Головою Наглядової ради та чле-
нами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, та 
обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів (контр-
актів). 

8. Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2014 рік.
9. Прийняття рішення про виплату Товариством дивідендів, затвер-

дження розміру дивідендів та визначення способу виплати дивідендів.
10. Прийняття рішення про схвалення та затвердження правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість, укладених Товариством протягом 
2017 року.

11. Прийняття рішення про схвалення та затвердження значних право-
чинів, укладених Товариством протягом 2017 року.

12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством у 
2018 році правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

13. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством у 
2018 році значних правочинів.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства.

15. Скасування Положення про Ревізійну комісію ПІДПРИЄМСТВА З 
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають мож-
ливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за 
організацію ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління - Ге-
неральний директор Товариства Короленко Михайло Костянтинович. 

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціо-
нерам даного повідомлення до 30 січня 2018 року (включно) з понеділка по 
п’ятницю з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 
13 год. 00 хв.) у кабінеті фахівця з корпоративного управління (будівля 
Управління Товариства, третій поверх). Відповідальна особа за проведен-
ня ознайомлення акціонерів з документами – Ушакова Людмила Вікторів-
на. В день проведення Загальних зборів ознайомитися з документами мож-
ливо за місцем проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ЗЗРК» з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного, розміщена на веб-сайті ПрАТ «ЗЗРК»: http://zgrk.com.ua.

За інформацією звертатися за телефоном: (06175) 67-8-55.

Шановний акціонер!
ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ЗаВОД 
«СТрОММаШиНа» повідомляє, що загальні збори акціонерів 
відбудуться 05 лютого 2018 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ , 

вулиця Дегтярівська , буд. 27Т (Літера а),9-й поверх . 
реєстрація акціонерів з 10.00 до 11.00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах акціонерів ПрАТ – «02» січня 2018 року.
Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії та визначення терміну дії її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів;
3. Затвердження регламенту Загальних зборів;
4. Затвердження звіту Генерального директора про результати 

фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році та затверджен-
ня основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік;

5. Затвердження звіту Наглядової Ради про роботу за 2017 рік;
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік;
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік;
8. Затвердження нормативів розподілу прибутку ( визначення порядку 

покриття збитків) за 
підсумками роботи за 2017 рік та встановлення порядку виплати диві-

дендів на 2018рік;
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть вчинятися 
Товариством протягом року;
10.Про зміну складу ревізійної комісії.;
11.Про зміну складу Наглядової Ради товариства,відкликання та при-

значення членів Наглядової ради; 

12. Списання та/або реалізацію неліквідного обладнання, транспортних 
засобів та інших товарно-матеріальних цінностей, які не використовуються 
у виробництві та господарській діяльності Товариства.

Основні показники ефективності фінансово-господарської 
діяльності підприємства (тис. грн.)*
(ТиС. ГрН.)*

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 21191 18608
Основні засоби 13447 10348
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 4752 4514
Сумарна дебіторська заборгованість 2476 2188
Грошові кошти та їх еквіваленти 62 492
Власний капітал 4222 4222
Статутний капітал 15740 15740
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 5366 2341
Чистий прибуток (збиток) -439 -275
Середньорічна кількість акцій (шт..)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 32 39

Для реєстрації слід мати паспорт або доручення на право участі у збо-
рах (для представників акціонерів).

Довідки за телефоном: 8 (0382) 63-86-53
З повагою, 
Генеральний директор ___________________ Літінский О

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIД-
ПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ"

2. Код за ЄДРПОУ: 05470294
3. Місцезнаходження: Україна, 20700, Черкаська область, мiсто Смiла,

вулиця Мазура, будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733) 4-29-07 (04733) 4-72-61
5. Електронна поштова адреса: em05470294@ ad.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: Ytbm.at.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або

інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з не-
рухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) Приват-

ного акціонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИ-
ЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", які відбулися 22 грудня 2017 року
(Протокол №2 від 22.12.2017 р.), у зв'язку з прийняттям рішення про пе-
ретворення Товариства та необхідністю призначення комісії з припинен-
ня, призначено (до завершення процедури перетворення) Комісію з при-
пинення у складі: 

- призначений 22.12.2017 р. Голова комісії з припинення Рибак Жанна
Костянтинівна; фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних; володіє пакетом акцій в розмірі 71.938775 % статутного капіталу
емітента; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти ро-
ків: директор; посадову особу призначено на невизначений термін - до за-
вершення процедури перетворення; непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має.

- призначений 22.12.2017 р. Член комісії з припинення Рибак Максим
Вікторович; фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них; володіє пакетом акцій в розмірі 20.408163 % статутного капіталу емі-
тента; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:
заступник директора з юридичних питань, ФОП Рибак М. В.; посадову
особу призначено на невизначений термін - до завершення процедури
перетворення; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.

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

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

2. Голова комісії з припинення Ж. К. Рибак 22 грудня 2017 р.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СКІФІЯ"
(ідентифікаційний код 20945990; місцезнаходження: вул. Шолуденка,

3, м. Київ, 04116; надалі - Товариство) повідомляє про проведення поза-
чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
26.01.2018 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко, 3,
офіс 308. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загаль-
них зборах Товариства відбудеться 26.01.2018 р. з 11 год. 00 хв. до 11 год.
30 хв. Для реєстрації акціонери (їх представники) повинні мати при собі
документ, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів та
юридичним особам - паспорт та доручення (довіреність) на право участі
та голосування на загальних зборах, оформлене відповідно до вимог чин-
ного законодавства України. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у Загальних зборах Товариства: 24 год. 00 хв.
22.01.2018 р.

Перелік питань проекту порядку денного
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Головуючого та Секретаря позачергових Загальних зборів

акціонерів Товариства.
3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових до-
говорів з членами Наглядової ради.

5. Створення відокремленого підрозділу у м. Дніпро та обрання керів-
ника відокремленого підрозділу у м. Дніпро.

Акціонери товариства можуть ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за адре-
сою: вул. Шолуденка, 3, офіс 308, м. Київ у робочі дні з 09 год. 00 хв. до
18 год. 00 хв., а у день зборів - за місцем їх проведення. Посадова особа
Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами:
Голова Правління, тел. (044) 230 47 26; 230 47 27. Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з
питань, включених до порядку денного: skyfia.com.ua. Підтверджую дос-
товірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління Лапінська О.Г. 
26.12.2017 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

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

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
26.12.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме на
участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних сертифiкатiв
Нацiонального банку України овернайт 26.12.2017 на суму 26 000 тис. грн.
з доведенням загального обсягу придбаних Банком депозитних сертифiка-
тiв Нацiонального банку України до 36 000 тис. грн. Ринкова вартiсть май-
на або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до зако-
нодавства, становить: 26 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 219 352 тис. грн. Спiввiд-

ношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину,
до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
(у вiдсотках) складає 11,85%.

2. Спостережною радою Банку 26.12.2017 прийняте рiшення про вчи-
нення значного правочину, а саме: Договору застави товарiв в оборотi
?023-2017-1-Т вiд 26.12.2017, укладеного з заставодавцем - ТОВАРИС-
ТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРIНВЕСТ-ТРЕЙДIНГ",
код ЄДРПОУ - 39678096, вiдповiдно до якого у якостi забезпечення вико-
нання зобов'язань за кредитним договором ?023-2017 вiд 26.12.2017, ук-
ладеним мiж ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" та ТОВАРИСТВОМ З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРIНВЕСТ-ТРЕЙДIНГ" у заставу Бан-
ку надаються товари в оборотi/переробцi, а саме: насiння соняшнику укра-
їнського походження у кiлькостi 2500 тон заставною вартiстю 23 333 325,00
грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, становить: 23 333 325,00 грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiч-
ної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 10,64 %.

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

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

2.Найменування посади 
Голова Правління Петренко О. Ф.  

27.12.2017 р.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВІЕС БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 19358632
3. Місцезнаходження 79000 Львів Грабовського, 11
4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254 032 2971382
5. Електронна поштова адреса contact@vsbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.vsbank.ua/ua/news

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерів емітента 21.12.2017 р. Припинення повноважень посадових осіб 
виконано на підставі Протоколу Загальних зборів емітента № 56 від 
21.12.2017 року.

1. Посадова особа Воробець Марія Іванівна, яка займала посаду Члена 
Спостережної ради, припинила повноваження.

2. Посадова особа Лапішко Марія Львівна, яка займала посаду Члена 
Спостережної ради, припинила повноваження.

Посадові особи володіли частками в статутному капіталі емiтента - 
0%.

Посадові особи володiли пакетом акцій емітента у розмірі - 0грн.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини у посадових 

осіб немає.
Строк, протягом якого особи перебували на посаді: 6 місяців.
Рішення про призначення посадових осіб прийнято Загальними збора-

ми акціонерів емітента 21.12.2017 р. та виконано на підставі Протоколу 
Загальних зборів акціонерів емітента від 21.12.2017 р. за № 56.

1. Посадова особа Попенко Сергій Павлович призначена на посаду Го-
лова Спостережної ради.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
- з 26.09.2013 р. до теперішнього часу - ТОВ «ГРУПА ТАС», Голова Ради 

Директорів;
- з 01.03.2011 р. по 25.09.2013 р. - ТОВ «ТАС ГРУП», Голова Ради Ди-

ректорів.
2. Посадова особа Ястремська Наталія Євгенівна, призначена на по-

саду Член Спостережної ради.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
- з 05.02.2014 р. до теперішнього часу -ТОВ «ГРУПА ТАС», Директор з 

фінансового контролю та бюджетування;
- з 01.10.2013 р. по 05.02.2014 р. - ТОВ «ГРУПА ТАС», Директор з управ-

ління активами у фінансовому секторі;
- з 01.03.2011 р. по 30.09.2013 р. - ТОВ «ТАС ГРУП», Директор з управ-

ління активами у фінансовому секторі.
3. Посадова особа Назаренко Людмила Василівна, призначена на по-

саду Член Спостережної ради.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
- з 16.01.2017р. по 26.04.2017р. та з 26.04.2017р. по теперішній час - 

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», член Спостережної ради;
- з 03.08.2015р. до теперішнього часу - ТОВ «ГРУПА ТАС», Заступник 

директора з юридичних питань;

- з 28.04.2015р. по 24.07.2015р. - АТ «ТАСКОМБАНК», член Спостереж-
ної ради;

- з 18.01.2014р. по 31.09.2014р., з 01.09.2014р. по 28.04.2015р. - 
АТ  «ТАСКОМБАНК», Голова Спостережної ради;

- з 09.01.2014 р. по 29.08.2014 р. - Приватне підприємство «СІТІТРЕНД-
КРОК», начальник юридичного управління;

- з 01.10.2013 р. по 08.01.2014 р. - ТОВ «Група ТАС», Заступник дирек-
тора з юридичних питань;

- з 01.03.2011 р. по 30.09.2013 р. - ТОВ «ТАС Груп», Заступник директо-
ра з юридичних питань.

4. Посадова особа Никитенко Валентина Степанівна , призначена на 
посаду Член Спостережної ради.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
- з 16.01.2017р. по 26.04.2017р., з 26.04.2017р. по теперішній час - 

ПАТ  «УНІВЕРСАЛ БАНК», член Спостережної ради (незалежний); 
- з 05.11.2015р. по 11.01.2016р., з 12.01.2016р. по 29.04.2016р., з 

30.04.2016 р. – по 20.04.2017р. та з 21.04.2017р. по теперішній час - 
АТ  «ТАСКОМБАНК», член Спостережної Ради (незалежний);

- з 31.03.2015 р. по 11.01.2016 р. – Державне підприємство «Інформа-
ційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України», екс-
перт центру перспективних досліджень, аналізу та стратегій розвитку пен-
сійної сфери;

- з 03.04.2007 р. по 27.02.2015 р. – Пенсійний фонд України, Заступник 
Голови правління Пенсійного фонду України.

5. Посадова особа Максюта Анатолій Аркадійович, призначена на по-
саду Член Спостережної ради.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
- з 16.01.2017 року по 26.04.2017р., з 26.04.2017р. по теперішній час - 

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», член Спостережної ради (незалежний);
- з 05.11.2015 р. по 29.04.2016р., з 30.04.2016р. по 20.04.2017р., з 

21.04.2017р. по теперішній час - АТ «ТАСКОМБАНК», член Спостережної 
ради (незалежний);

- з 16.06.15 р. по 31.12.16 р. - Концерн NICMAS консультант, віце-
президент;

- з 01.11.2014 р. по 30.09.16 р. – Всеукраїнська громадська організація 
«Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень», радник ;

- з 06.04.2012 р. по 08.10.2014 р. - Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгів-
лі України;

- з 08.07.2011 р. по 05.04.2012 р., - Адміністрація Президента України, 
Радник Президента України – Керівник Головного управління з питань ре-
форми соціальної сфери.

Посадові особи володiють часткою в статутному капіталі емiтента - 
0%.

Посадові особи володiють пакетом акцій емітента у розмірі - 0грн.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини у посадових 

осіб немає.
Строк, на який призначено посадових осіб: 3 роки, але в будь-якому ви-

падку не більше ніж максимально визначений законодавством строк.
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 Походзяєва І.В.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.12.21
(дата)

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ВІЕС БаНК»

ТОВариСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДаЛЬНІСТЮ 
«КОМПаНІЯ З УПраВЛІННЯ аКТиВаМи 

«БУДІВЕЛЬНІ ПрОЕКТи»
01001 м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 тел.: 499-46-52 ЄДРПОУ 34764782, 

п/р 26500102322001, ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346
ПОВІДОМЛЕННЯ ПрО ЛІКВІДацІЮ

27 грудня 2017 року Загальними Зборами Учасників Товариства з обме-
женою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будівельні про-
екти» (ЄДРПОУ 34764782) було прийнято рішення про ліквідацію Пайового 
венчурно го недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Аріес» 
(ЄДРІСІ 2331330) (надалі – Фонд). Ліквідація Фонду здійснюється до закін-
чення строку, встановленого регламентом Фонду, на що всі учасники Фонду 
надали свою згоду. Вимоги кредиторів приймаються Ліквідаційною Комісією 
у письмовій формі за адресою: 01001 м. Київ, вул. Десятинна 4/6 протягом 
двох місяців з дня публікації повідомлення про ліквідацію Фонду.

Голова Ліквідаційної комісії 
Генеральний директор ТОВ «КУа «Будівельні проекти»__Морєва Н.Я.
      М.П.
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1. ПРАТ АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ 13
2. ПАТ АГРОПРОСПЕРІС БАНК 23
3. ПАТ АГРОСЕРВІС 17
4. ПАТ АГРОСЕРВІС 17
5. ПАТ АКБ «КОНКОРД» 35
6. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» 22
7. ПРАТ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ДЕ ВІЗУ» 15
8. ПРАТ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ДЕ ВІЗУ» 19
9. ПАТ БЕРЕЗИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 26
10. ПАТ БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 12

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 
«ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР»

2. Код за ЄДРПОУ 38322199
3. Місцезнаходження 01133 мiсто Київ вулиця Євгена 

Коновальця, будинок 32Г, офiс 262
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38 (044) 462-52-22 +38 (044) 
462-52-23

5. Електронна поштова 
адреса

bia82@ukr.net

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

http://www.bank-fp.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
22 грудня 2017 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 
«ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР», з метою мiнiмiзацiя витрат акцiонерного това-
риства, було прийнете рiшення про припинення ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ФIНАНСОВИЙ 
ПАРТНЕР» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТ-
НЕР». Результати голосування по данному питанню: «ЗА» - 100050 голосiв, 
«ПРОТИ» 24950 голосiв.

Всi його майновi права, грошовi кошти, зобов’язання, iншi права та 

обов’язки, якi йому належать, переходять до його правонаступника – ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФIНАНСОВА 
КОМПАНIЯ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР». Розмiр статутного капiталу Това-
риства, що створюється 125 000 000 (сто двадцять п’ять мiльйонiв) гривень 
00 коп.

Обмiн акцiй Товариства на частки у статутному капiталi правонаступ-
ника Товариства здiйснюється у два етапи. Перший етап - обмiн акцiй на 
письмовi зобов’язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статут-
ному капiталi правонаступника Товариства. Письмовi заяви родаються 
за адресою: Україна, 01133, мiсто Київ, вулиця Євгена Коновальця, бу-
динок № 32 Г, офiс 262. Строк обмiну акцiй ПАТ «ФК «ФIНАНСОВИЙ 
ПАРТНЕР» на письмовi зобов'язання про видачу вiдповiдної кiлькостi 
часток в статутному капiталi ТОВ «ФК «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» з 
23.12.2017 року до моменту проведення установчих зборiв ТОВ «ФК 
«ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР». Другий етап – обмiн письмових зобов’язань 
на частки у статутному капiталi ТОВ «ФК «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР», 
який розпочинається з дня державної реєстрацiї ТОВ «ФК «ФIНАНСОВИЙ 
ПАРТНЕР». Термiн отримання часток у статутному капiталi ТОВ «ФК 
«ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» в обмiн на письмовi зобов’язання не обмеж-
ується. Розмiр частки (у вiдсотках та гривнях) кожного учасника у ста-
тутному капiталi ПАТ «ФК «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» дорiвнює розмiру 
його частки (у вiдсотках та гривнях) у статутному капiталi ТОВ «ФК 
«ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР». Акцiї ПАТ «ФК «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР», 
що перетворюється, конвертуються в частки товариства - правонаступ-
ника ТОВ «ФК «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» та розподiляються серед його 
учасникiв.

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 Адамчук Ольга Дмитрiвна
Голова комiсiї (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2017.12.26

(дата)

ПУБЛIЧНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«фIНаНСОВа КОМПаНIЯ «фIНаНСОВий ПарТНЕр»

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«аКцІОНЕрНий КОМЕрцІйНий БаНК «КОНКОрД»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 34514392)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПрО ПрОВЕДЕННЯ ПОЗаЧЕрГОВиХ ЗаГаЛЬНиХ 
ЗБОрІВ 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «КОНКОРД» (далі по тексту – банк), код за ЄДРПОУ 34514392, 
місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, площа Троїцька, 2 відповідно до рі-
шення наглядової ради банку (протокол від 26.12.2017) повідомляє про 
скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
23.02.2018 року о 17.00 годині за адресою місцезнаходження банку: 
м.  Дніпро, площа Троїцька, 2, кімната № 304.

ПрОЕКТ ПОрЯДКУ ДЕННОГО:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку 

шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за раху-
нок додаткових внесків.

3. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
4. Затвердження переліку інших інвесторів, які мають намір прийняти 

участь у приватному розміщенні акцій банку.
5. Призначення уповноваженого органу та осіб банку із наданням їм повно-

важень щодо забезпечення приватного розміщення акцій, проведення дій щодо 
реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій.

У випадку відсутності пропозицій акціонерів до порядку денного, наданих 
відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», про-
ект порядку денного вважається порядком денним, не потребує повторного за-
твердження наглядової радою Банку та публікується на власному веб-сайті 
Банку у строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства»

Реєстрація учасників загальних зборів проводиться 23.02.2018 з 16.30 
до 16.55 години за місцем проведення загальних зборів: м. Дніпро, площа 
Троїцька, 2, 3 поверх.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи до-
кумент, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах для представни-
ків акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь 
23.02.2018 у загальних зборах наглядової радою призначена дата переліку 
акціонерів банку станом на 19.02.2018.

Акціонери банку можуть ознайомитися з матеріалами порядку денного 
заздалегідь в робочий час в робочі дні або у день проведення загальних 
зборів за місцезнаходженням банку.

За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матеріалами 
загальних зборів призначена відповідальна особа Батюкова Олена Мико-
лаївна – корпоративний секретар банку.

Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу, а для представника акціонера – додатково документ, що по-
свідчує повноваження представника. Телефон для довідок: (0562) 31-04-38. 

Адреса веб-сайту банку, на якому розміщена інформація із проектом рі-
шень з кожного питання, включеного до порядку денного: https://concord.ua

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
11. ПАТ ВІЕС БАНК 34
12. ПРАТ ВІКТОРІЯ 18
13. ПРАТ ГАЛКА 23
14. ПАТ ГІДРОСИЛА МЗТГ 20
15. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» 19
16. ПРАТ ДНІПРОЕКСКАВАЦІЯ ПЛЮС 27
17. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 20
18. ПРАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ ОПОР 28
19. ПРАТ ЗАВОД «СТРОММАШИНА» 33
20. ПАТ ЗАВОД АРТЕММАШ 11
21. ПРАТ ЗАВОД БУДГІДРОПРИЛАД 29
22. ПРАТ ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД 27
23. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ 33
24. ПАТ ІВАНО ФРАНКІВСЬКАВТОТРАНС 23
25. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 31
26. ПАТ КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ 20
27. ПРАТ КВАЗАР 26
28. ПАТ КИЇВЗОВНІШТРАНС 27
29. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД 22
30. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ 10
31. ПАТ КОЛОМИЙСЬКИЙ ЗАВОД КРП 23
32. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 32
33. ПРАТ КОМПАНІЯ «КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» 18
34. ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БУДІВЕЛЬНІ ПРОЕКТИ» 34
35. ПРАТ КОНКОРД ФІНАНС 18
36. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ 21
37. ПАТ ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР 15
38. ПРАТ ЛУКОР 11
39. ПАТ МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОРІОН» 13
40. ТОВ МД ГРУП 21
41. ПАТ МЕГАБАНК 34
42. ПРАТ НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 25
43. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15 «ДУНАЙВОДБУД» 22
44. ПАТ ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ 12
45. ПАТ ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ 14
46. ПАТ ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ 15
47. ПАТ ПОЛІКОМБАНК 29
48. ТОВ ПРОМВАГОНТРАНС 24
49. ПАТ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК 19
50. ПАТ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК 24
51. ПРАТ РЕМБУДЗВ’ЯЗОК 14
52. ПФІ РЕМІ-ПРОСПЕКТ 24
53. ПАТ РІПКИНСЬКЕ АТП 17444 12
54. ПАТ С.В.Т.А. 21
55. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» 32
56. ПАТ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НАДІЯ» 25
57. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 14
58. ПАТ ТАСКОМБАНК 12
59. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР 21
60. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ» 30
61. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ» 30
62. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ» 32
63. ПРАТ УКРГІДРОПРОЕКТ 29
64. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» 35
65. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 27
66. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 28
67. ПАТ ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО 16
68. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ 32
69. ПАТ ЮНЕКС БАНК 25

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.
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го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
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e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua
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Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17317
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
27.12.2017 р. 


