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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.05.2017	 м.	Київ	 №	393

Про затвердження Положення 
про встановлення ознак фік-
тивності емітентів цінних па-
перів та включення таких емі-
тентів до списку емітентів, що 
мають ознаки фіктивності

Зареєстровано	в	Міністерстві	юстиції	України	 
13	жовтня	2017	року	за	№	1260/31128

Відповідно	до	підпункту	170.2.6	пункту	170.2	статті	170	
розділу	IV	Податкового	кодексу	України,	пунктів	3710,	3711 
частини	 другої	 статті	 7,	 пунктів	 51,	 13	 статті	 8	 Закону	
України	«Про	державне	регулювання	ринку	цінних	папе-
рів	в	Україні»,	з	метою	визначення	ознак	фіктивності	емі-
тентів	і	порядку	включення	емітента	до	списку	емітентів,	
що	мають	ознаки	фіктивності,	

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1.	 Затвердити	 Положення	 про	 встановлення	 ознак	

фіктивності	емітентів	цінних	паперів	та	включення	таких	
емітентів	до	списку	емітентів,	що	мають	ознаки	фіктив-
ності,	що	додається.
2.	 Департаменту	 корпоративного	 управління	 та	 кор-

поративних	фінансів	забезпечити	подання	цього	рішен-
ня	 на	 державну	 реєстрацію	 до	 Міністерства	 юстиції	
України.
3.	Це	рішення	набирає	чинності	 через	30	днів	 з	дня	

його	офіційного	опублікування.
4.	Департаменту	інформаційних	технологій	забезпечи-

ти	оприлюднення	цього	рішення	на	офіційному	сайті	На-
ціональної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку.
5.	 Управлінню	 міжнародної	 співпраці	 та	 комунікацій	

забезпечити	опублікування	цього	рішення	в	офіційному	
друкованому	виданні	Національної	комісії	з	цінних	папе-
рів	та	фондового	ринку.
6.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондово-
го	ринку	Д.	Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 393 від 30.05.2017 р. 
Рішення Комісії № 713 від 26.09.2017 р. 
Рішення Комісії № 718 від 28.09.2017 р. 
Рішення Комісії № 739 від 05.10.2017 р.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку
30	травня	2017	року	№	393

Зареєстровано	в	Міністерстві	
юстиції	України	13	жовтня	
2017	року	за	№	1260/31128

Положення
про встановлення ознак фіктивності емітентів 

цінних паперів та включення таких емітентів до 
списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

1.	Це	Положення	визначає:
1)	ознаки	фіктивності	емітента	цінних	паперів;
2)	порядок	прийняття	рішення	про	включення	емітен-

та	 до	 списку	 емітентів,	 що	 мають	 ознаки	 фіктивності	
(далі	–	список)	та	виключення	з	цього	списку.
2.	 У	 цьому	 Положенні	 термін	 «капіталізація»	 вжива-

ється	в	такому	значенні	-	ринкова	вартість	акцій	емітен-
та,	 яка	 визначається	 фондовою	 біржею	 відповідно	 до	
вимог,	встановлених	Національною	комісією	з	цінних	па-
перів	та	фондового	ринку,	та	оприлюднюється	на	влас-
ному	веб-сайті	фондової	біржі.
3.	Дія	цього	Положення	не	поширюється	на	таких	емі-

тентів:
1)	центральний	орган	виконавчої	влади,	що	реалізує	

державну	фінансову	політику;
2)	Державну	іпотечну	установу;
3)	 професійних	 учасників	 фондового	 ринку	 та	 Цен-

тральний	депозитарій	цінних	паперів;
4)	банки;
5)	державні	керуючі	холдингові	компанії,	державні	хол-

дингові	компанії	та	акціонерні	товариства,	єдиним	акціо-
нером	яких	є	держава;
6)	міжнародні	фінансові	організації;
7)	Фонд	гарантування	вкладів	фізичних	осіб;
8)	міські	ради;
9)	Автономну	Республіку	Крим;
10)	емітентів,	що	перебувають	в	стані	припинення	та	

обіг	цінних	паперів	яких	зупинено	у	порядку,	встановле-
ному	законодавством.
4.	 Ознаки	 фіктивності	 емітента	 цінних	 паперів	 (крім	

корпоративних	інвестиційних	фондів):
1)	неподання	емітентом	до	Національної	комісії	з	цін-

них	паперів	та	фондового	ринку	(далі	–	Комісія)	регуляр-
ної	річної	інформації	або	регулярної	квартальної	інфор-
мації	протягом	двох	кварталів	поспіль;
2)	непроведення	акціонерним	товариством	загальних	

зборів	акціонерів	протягом	двох	років	поспіль	та/або	не-
утворення	органів	управління	акціонерного	товариства,	
визначених	 законодавством,	 протягом	 року	 з	 дня	 реє-
страції	Комісією	звіту	про	результати	приватного	розмі-
щення	 акцій	 серед	 засновників	 акціонерного	 товари-
ства;
3)	реєстрація	місцезнаходження	емітента	у	приміщен-

ні	житлового	фонду;	
4)	середньомісячна	величина	заробітної	плати	за	звіт-

ний	період,	є	меншою	від	мінімального	розміру	заробіт-
ної	плати,	встановленого	законодавством;

5)	відсутність	чистого	доходу	від	реалізації	продукції	
(товарів,	робіт,	послуг)	(для	страховиків	–	розміру	чистих	
зароблених	страхових	премій)	станом	на	кінець	фінансо-
вого	року	(крім	страховиків	зі	страхування	життя);
6)	 основні	 засоби,	 та/або	 незавершені	 капітальні	 ін-

вестиції,	та/або	інвестиційна	нерухомість,	та/або	довго-
строкові	біологічні	активи,	та/або	запаси,	та/або	поточні	
біологічні	активи,	та/або	права	користування	природни-
ми	ресурсами,	 та/або	 відстрочені	 податкові	 активи,	 та/
або	гроші	та	їх	еквіваленти,	та/або	інші	оборотні	активи	
складають	менш	ніж	25	відсотків	активів	емітента	станом	
на	кінець	звітного	періоду;
7)	для	публічних	акціонерних	товариств,	страховиків,	

а	також	 інших	емітентів,	які	провадять	господарську	ді-
яльність	 за	 видами,	 перелік	 яких	 визначається	 Кабіне-
том	Міністрів	України,	–	нескладання	фінансової	звітнос-
ті	та	консолідованої	фінансової	звітності	за	міжнародними	
стандартами	фінансової	звітності;	
8)	для	публічних	акціонерних	товариств	–	більше	ніж	

трикратне	перевищення	 капіталізації	 емітента	над	роз-
міром	 чистого	 доходу	 від	 реалізації	 продукції	 (товарів,	
робіт,	послуг)	(для	страховиків	–	розміру	чистих	заробле-
них	страхових	премій) станом	на	кінець	фінансового	року	
(крім	страховиків	зі	страхування	життя,	холдингових	ком-
паній);
9)	для	публічних	акціонерних	товариств	–	більше	ніж	

трикратне	перевищення	капіталізації	емітента	над	вар-
тістю	 чистих	 активів	 такого	 емітента	 станом	 на	 кінець	
звітного	періоду;	
10)	для	страховиків	зі	страхування	іншого,	ніж	страху-

вання	життя,	–	частку	активів	емітента	станом	на	кінець	
звітного	 періоду	 становить	 дебіторська	 заборгованість	
(крім	 дебіторської	 заборгованості	 за	 товари,	 роботи	 та	
послуги)	у	розмірі	25	і	більше	відсотків;
11)	для	страховиків	зі	страхування	іншого,	ніж	страху-

вання	життя,	–	частку	активів	емітента	станом	на	кінець	
звітного	 періоду	 становлять	 одержані	 векселі	 у	 розмірі	
20	і	більше	відсотків;
12)	для	страховиків	зі	страхування	іншого,	ніж	страху-

вання	життя,	–	частку	активів	емітента	станом	на	кінець	
звітного	періоду	становлять	довгострокові	фінансові	 ін-
вестиції	(які	обліковуються	за	методом	участі	в	капіталі	
інших	підприємств	та	інші	фінансові	інвестиції)	у	розмірі	
40	і	більше	відсотків;
13)	 для	 емітентів	 забезпечених	 облігацій	 –	 відсут-

ність	договору	поруки	чи	страхування	ризиків	непога-
шення	 основної	 суми	 боргу	 (непогашення	 основної	
суми	 боргу	 та	 невиплати	 доходу	 за	 облігаціями),	 або	
договору	перестрахування	(у	випадках,	передбачених	
законодавством),	 або	 відкликання	 гарантії	 виконання	
емітентом	зобов'язання	щодо	погашення	основної	суми	
боргу	(погашення	основної	суми	боргу	та	виплати	до-
ходу	за	облігаціями)	у	період	після	дати	реєстрації	Ко-
місією	 випуску	 облігацій	 та	 проспекту	 їх	 емісії	 (у	 разі	
якщо	не	укладений	новий	відповідний	договір,	не	отри-
мано	нову	гарантію)	відповідно	до	наявної	в	Комісії	ін-
формації.
5.	Ознаки	фіктивності	емітента	цінних	паперів	-	корпо-

ративного	інвестиційного	фонду:
1)	 неподання	 корпоративним	 інвестиційним	 фондом	

до	Комісії	регулярної	інформації	за	станом	на	кінець	на-
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ступного	 звітного	 періоду	 після	 спливу	 строку	 заміни	
компанії	з	управління	активами;
2)	 непроведення	 корпоративним	 інвестиційним	фон-

дом	загальних	зборів	акціонерів	протягом	одного	року;
3)	 реєстрація	 місцезнаходження	 корпоративного	 ін-

вестиційного	фонду	в	приміщенні	житлового	фонду;
4)	перевищення	капіталізації	корпоративного	інвести-

ційного	фонду	до	вартості	чистих	активів	такого	емітента	
більше	ніж	 у	 2	 рази	 відповідно	до	фінансової	 звітності	
емітента,	поданої	до	Комісії	станом	на	кінець	звітного	пе-
ріоду;
5)	вартість	цінних	паперів,	обіг	яких	зупинено	(крім	цін-

них	паперів,	обіг	яких	зупинено	в	процесі	здійснення	кор-
поративних	 операцій	 емітента),	 та/або	щодо	 яких	 при-
йнято	рішення	про	зупинення	внесення	змін	до	системи	
депозитарного	обліку,	та/або	векселів,	та/або	простроче-
ної	понад	90	днів	дебіторської	заборгованості,	становить	
більше	ніж	50	відсотків	загальної	вартості	активів	корпо-
ративного	інвестиційного	фонду;
6)	включення	до	складу	активів	корпоративного	інвес-

тиційного	фонду,	який	не	є	венчурним	фондом,	прав	ви-
моги	за	кредитними	договорами.
6.	Комісія	на	підставі	наявної	інформації,	в	тому	числі	

отриманої	 відповідно	 до	 Положення	 про	 розкриття	 ін-
формації	емітентами	цінних	паперів,	затвердженого	рі-
шенням	Комісії	від	03	грудня	2013	року	№	2826,	зареє-
строваного	 в	 Міністерстві	 юстиції	 України	 24	 грудня	
2013	року	за	№	2180/24712	(зі	змінами),	рішення	Комісії	
від	05	лютого	2013	року	№	131	«Про	порядок	подання	та	
розміщення	 інформації	 в	 загальнодоступній	 інформа-
ційній	базі	даних	Національної	 комісії	 з	цінних	паперів	
та	фондового	ринку	про	ринок	цінних	паперів	торговця-
ми	цінними	 паперами	 та	фондовими	 біржами»,	 зареє-
строваного	 в	 Міністерстві	 юстиції	 України	 26	 лютого	
2013	року	за	№	320/22852	(зі	змінами),	Положення	про	
порядок	складання	та	розкриття	інформації	компаніями	
з	 управління	 активами	 та	 особами,	 що	 здійснюють	
управління	активами	недержавних	пенсійних	фондів,	та	
подання	відповідних	документів	до	Національної	комісії	
з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	затвердженого	рі-
шенням	Комісії	від	02	жовтня	2012	року	№	1343,	зареє-
строваного	 в	 Міністерстві	 юстиції	 України	 19	 жовтня	
2012	року	за	№	1764/22076	 (зі	 змінами),	Порядку	про-
ведення	перевірок	діяльності	емітентів	цінних	паперів,	
затвердженого	рішенням	Комісії	від	04	вересня	2012	року	
№	1178,	зареєстрованого	в	Міністерстві	юстиції	України	
24	вересня	2012	року	за	№	1643/21955	(зі	змінами),	про-
водить	 аналіз	 відповідності	 емітента	 ознакам	 фіктив-
ності	 згідно	 з	 ознаками,	 визначеними	 у	 пункті	 4	 або	 5	
цього	Положення.
7.	Підставою	для	 прийняття	 рішення	 про	 включення	

емітента	до	списку	(далі	–	Рішення)	є:
відповідність	емітента	(крім	страховиків	зі	страхуван-

ня	 іншого,	 ніж	 страхування	 життя)	щонайменше	 трьом	
ознакам,	визначеним	у	пункті	4	цього	Положення;
відповідність	емітента	–	корпоративного	інвестиційно-

го	 фонду	 щонайменше	 трьом	 ознакам,	 визначеним	 у	
пункті	5	цього	Положення	та/або	одночасно	двом	озна-
кам	фіктивності,	встановлених	підпунктами	1,	2	пункту	5	
цього	Положення,	що	підтверджується	відповідними	до-
кументами;

відповідність	емітента	–	страховика	зі	страхування	ін-
шого,	 ніж	 страхування	життя,	 одночасно	двом	ознакам	
фіктивності,	визначеним	у	підпунктах	1	–	7	пункту	4	цього	
Положення,	та/або	одній	з	ознак	фіктивності,	встановле-
них	підпунктами	8	–	10	пункту	4,	що	підтверджується	від-
повідними	документами.
8.	 На	 підставі	 Рішення	 шляхом	 прийняття	 Комісією	

окремого	 рішення	 здійснюється	 зупинення	 обігу	 цінних	
паперів	 емітента,	 крім	 операцій,	 пов’язаних	 із	 викупом	
цінних	 паперів,	 спадкуванням	 та	 правонаступництвом,	
правочинами,	які	вчиняються	на	виконання	рішення	суду,	
яке	набрало	законної	сили.
Рішення	 про	 зупинення	 обігу	 цінних	 паперів	 містить	

інформацію	 про	 дату,	 з	 якої	 забороняється	 вчинення	
правочинів,	 пов’язаних	 з	 переходом	 прав	 власності	 на	
цінні	папери,	та	обмежується	здійснення	операцій	у	сис-
темі	депозитарного	обліку	з	цінними	паперами	цього	ви-
пуску.
Датою,	 з	якої	 забороняється	вчинення	правочинів,	

пов’язаних	з	переходом	прав	власності	на	цінні	папе-
ри,	та	обмежується	здійснення	операцій	у	системі	де-
позитарного	обліку	з	цінними	паперами	цього	випуску,	
є	дата,	що	настає	на	четвертий	робочий	день	з	дати	
прийняття	 рішення	 про	 зупинення	 обігу	 цінних	 папе-
рів.
9.	 Комісія	 не	 пізніше	 наступного	 робочого	 дня	 після	

прийняття	Рішення	забезпечує:
оприлюднення	Рішення	та	рішення	про	зупинення	обі-

гу	цінних	паперів	на	офіційному	веб-сайті	Комісії;
направлення	копій	Рішення	та	рішення	про	зупинення	

обігу	 цінних	 паперів	 емітенту	 (крім	 випадку	 відсутності	
емітента	за	місцезнаходженням);
направлення	копій	Рішення	та	рішення	про	зупинення	

обігу	цінних	паперів	фондовим	біржам	у	паперовому	або	
електронному	вигляді;
направлення	Рішення	та	рішення	про	зупинення	обі-

гу	цінних	паперів	до	Центрального	депозитарію	цінних	
паперів	відповідно	до	нормативно-правового	акта	Комі-
сії,	що	встановлює	порядок	обміну	електронними	доку-
ментами	 Комісії	 та	 Центрального	 депозитарію	 цінних	
паперів.
Комісія	на	четвертий	робочий	день	з	дати	прийняття	

Рішення	та	рішення	про	зупинення	обігу	цінних	паперів	
вносить	відповідну	інформацію	до	списку,	який	оприлюд-
нюється	на	офіційному	веб-сайті	Комісії.
Комісія	додатково	забезпечує	опублікування	Рішення	

та	рішення	про	зупинення	обігу	цінних	паперів	в	одному	
з	офіційних	друкованих	видань	Комісії	протягом	5	робо-
чих	днів	з	дати	прийняття	Рішення.
10.	Емітент	та	його	цінні	папери	вважаються	такими,	

що	мають	ознаки	фіктивності,	з	дати	внесення	відповід-
ної	інформації	до	списку.
11.	Рішення	та	рішення	про	зупинення	обігу	цінних	па-

перів	 можуть	 бути	 оскаржені	 до	 суду	 в	 установленому	
чинним	законодавством	порядку.
12.	Усунення	емітентом	ознак,	які	стали	підставою	для	

прийняття	Рішення,	(крім	ознак,	для	визначення	яких	ви-
користовується	показник	капіталізації),	є	підставою	для	
виключення	емітента	зі	списку.
У	разі	отримання	Комісією	документів,	що	підтверджу-

ють	усунення	ознак,	які	стали	підставою	для	прийняття	
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Рішення,	Комісія	здійснює	згідно	з	законодавством	від-
повідну	перевірку,	 та	 за	 її	 результатами	у	разі	 підтвер-
дження	 усунення	 таких	 ознак	 емітент	 виключається	 зі	
списку	на	підставі	відповідного	рішення	Комісії.
На	підставі	рішення	про	виключення	емітента	зі	спис-

ку	здійснюється	відновлення	обігу	цінних	паперів	емітен-
та	 шляхом	 прийняття	 Комісією	 окремого	 рішення	 про	
відновлення	обігу	цінних	паперів.
У	разі	отримання	Комісією	інформації	про	внесення	до	

Єдиного	державного	реєстру	юридичних	осіб,	фізичних	
осіб	 –	 підприємців	 та	 громадських	 формувань	 запису	
про	 державну	 реєстрацію	 припинення	 юридичної	 осо-
би	–	емітента	емітент	виключається	зі	списку	на	підставі	
відповідного	рішення	Комісії.
13.	Оприлюднення	рішень,	зазначених	у	пункті	12	цьо-

го	Положення,	внесення	відповідної	інформації	до	спис-
ку,	їх	оприлюднення	та	направлення	емітенту,	фондовим	
біржам	 та	 Центральному	 депозитарію	 цінних	 паперів	
здійснюються	у	спосіб	та	строк,	що	визначені	в	пункті	9	
цього	Положення.
Емітент	та	його	цінні	папери	вважаються	такими,	що	

не	мають	ознак	фіктивності,	з	дати	внесення	відповідної	
інформації	до	списку.
14.	Формування	та	ведення	списку	здійснюються	Комі-

сією	 в	 електронному	 вигляді	 за	формою,	 наведеною	 у	
додатку	до	цього	Положення.

Директор департаменту 
корпоративного управління 
та корпоративних фінансів  А. Папаіка

Додаток
до	Положення	про	встановлення	
ознак	фіктивності	емітентів	цінних	
паперів	та	включення	таких	
емітентів	до	списку	емітентів,	що	
мають	ознаки	фіктивності
(пункт	14)

Список емітентів, що мають ознаки фіктивності
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

26.09.2017	 	м.	Київ		 №	713

Про затвердження Змін до Ліцен-
зійних умов провадження про-
фесійної діяльності на фондово-
му ринку (ринку цінних паперів) 
- діяльності з управління актива-
ми інституційних інвесторів (ді-
яльності з управління активами)

Зареєстровано	в	Міністерстві	юстиції	України	
20	жовтня	2017	року	за	№	1283/31151

Відповідно	до	пункту	13	статті	8	Закону	України	«Про	
державне	регулювання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»,	
Закону	України	«Про	інститути	спільного	інвестування»,	
з	метою	приведення	нормативно-правових	актів	Націо-
нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	у	від-
повідність	до	Закону	України	від	26	листопада	2015	року	
№	835	-	VIII	«Про	внесення	змін	до	Закону	України	«Про	
державну	реєстрацію	юридичних	осіб	та	фізичних	осіб	–	
підприємців»	та	деяких	інших	законодавчих	актів	України	
щодо	децентралізації	повноважень	з	державної	реєстра-
ції	юридичних	осіб,	фізичних	осіб	–	підприємців	та	гро-
мадських	 формувань»,	 Закону	 України	 від	 23	 березня	
2017	року	№	1982-VIIІ	«Про	внесення	змін	до	деяких	за-
конодавчих	 актів	 України	 щодо	 використання	 печаток	
юридичними	 особами	 та	 фізичними	 особами-
підприємцями»	 та	 Закону	 України	 від	 23	 березня	
2017	року	№	1983	–	VIII	«Про	внесення	змін	до	деяких	
законодавчих	актів	України	щодо	підвищення	рівня	кор-
поративного	управління	в	акціонерних	товариствах»

Національна комісія 
 з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1.	Затвердити	Зміни	до	Ліцензійних	умов	провадження	

професійної	діяльності	на	фондовому	ринку	(ринку	цін-
них	паперів)	–	діяльності	з	управління	активами	інститу-
ційних	інвесторів	(діяльності	з	управління	активами),	за-
тверджених	 рішенням	 Національної	 комісії	 з	 цінних	
паперів	 та	 фондового	 ринку	 від	 23	 липня	 2013	 року	
№	1281,	зареєстрованих	у	Міністерстві	юстиції	України	
12	 вересня	 2013	 року	 за	 №	 1576/24108	 (із	 змінами)	
(далі	–	Ліцензійні	умови),	що	додаються.
2.	 Департаменту	методології	 регулювання	 професій-

них	учасників	ринку	цінних	паперів	 (І.	Курочкіна)	забез-
печити:
подання	 цього	 рішення	 на	 здійснення	 експертизи	 на	

відповідність	Конвенції	про	захист	прав	людини	 і	осно-
воположних	свобод	до	Секретаріату	Урядового	уповно-
важеного	у	справах	Європейського	суду	з	прав	людини	
Міністерства	юстиції	України;	
подання	цього	рішення	на	державну	реєстрацію	до	Мі-

ністерства	юстиції	України.
3.	Департаменту	інформаційних	технологій	(Є.	Фомен-

ко)	забезпечити	оприлюднення	цього	рішення	на	офіцій-
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ному	веб-сайті	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	
фондового	ринку.
4.	 Управлінню	 міжнародної	 співпраці	 та	 комунікацій	

(О.	Юшкевич)	забезпечити	опублікування	цього	рішення	
в	офіційному	друкованому	виданні	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку.
5.	Це	рішення	набирає	чинності	з	дня	його	офіційного	

опублікування.
6.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондово-
го	ринку	Панченка	О.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку	
26	вересня	2017	року	№	713
Зареєстровано	в	Міністерстві	
юстиції	України	
20	жовтня	2017	року	за	
№	1283/31151

Зміни до Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів) - діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльності з управління 

активами)
1.	У	розділі	І:
1)	у	пункті	1	слово	«,	переоформлення»	виключити;
2)	у	пункті	2:
в	абзаці	третьому	слово	«,переоформлення»	виклю-

чити;
доповнити	пункт	після	абзацу	третього	двома	новими	

абзацами	такого	змісту:
«керівна	посадова	особа	–	голова	та	члени	колегіаль-

ного	виконавчого	органу,	 їх	заступники,	особа,	що	здій-
снює	повноваження	одноосібного	виконавчого	органу,	її	
заступники,	керівник	та	заступник	керівника	структурно-
го	підрозділу	(крім	структурного	підрозділу,	що	проводить	
внутрішній	 аудит	 (контроль))	 професійного	 учасника	
фондового	 ринку	 та/або	 саморегулівної	 організації	 та/
або	об’єднання	професійних	учасників	фондового	ринку	
та/або	керівна	посадова	особа	Державної	комісії	з	цінних	
паперів	та	фондового	ринку	та/або	Комісії;
кінцевий	 власник	 –	 кінцевий	 бенефіціарний	 власник	

(контролер)	 або	 юридична	 особа,	 щодо	 якої	 відсутній	
кінцевий	бенефіціарний	власник	(контролер);».
У	зв’язку	з	цим	абзаци	четвертий	–	дев’ятнадцятий	вва-

жати	відповідно	абзацами	шостим	–	двадцять	першим;
абзац	вісімнадцятий	після	слова	«терміни»	доповнити	

словами	«видача	ліцензії,»;
3)	абзац	перший	пункту	5	викласти	в	такій	редакції:
«5.	Юридична	особа	має	право	здійснювати	діяльність	

з	 управління	 активами	 інституційних	 інвесторів	 (діяль-
ність	з	управління	активами)	на	всій	території	України	піс-
ля	отримання	відповідної	ліцензії,	внесення	в	установле-
ному	 Комісією	 порядку	 запису	 про	 включення	 до	
державного	реєстру	фінансових	установ,	які	надають	фі-
нансові	послуги	на	ринку	цінних	паперів	(крім	банку),	та	
за	умови	членства	щонайменше	в	одному	об'єднанні	про-
фесійних	учасників	ринку	цінних	паперів	та/або	саморе-

гулівній	 організації,	 що	 об'єднує	 професійних	 учасників	
ринку	цінних	паперів,	-	компанії	з	управління	активами.»;
4)	пункти	7,	8	викласти	в	такій	редакції:
«7.	Ліцензія	чинна	до	набрання	чинності	рішенням	про	

анулювання	ліцензії.
8.	Провадження	професійної	діяльності	 з	управління	

активами	інституційних	інвесторів	(діяльності	з	управлін-
ня	активами)	після	прийняття	рішення	про	анулювання	
ліцензії,	що	набрало	чинності	в	установленому	законо-
давством	 порядку	 (крім	 випадку	 анулювання	 ліцензії	 у	
зв'язку	з	припиненням	ліцензіата	шляхом	реорганізації	в	
результаті	 перетворення	 або	 виконання	 передбачених	
законодавством	дій	щодо	припинення	зазначеного	виду	
професійної	діяльності),	не	допускається.»;
5)	пункт	9	виключити.
У	зв’язку	з	цим	пункти	10	–	23	вважати	відповідно	пунк-

тами	9	–	22;
6)	пункт	9	викласти	в	такій	редакції:
«9.	Якщо	юридична	особа	не	має	наміру	надалі	про-

вадити	 діяльність	 з	 управління	 активами	 інституційних	
інвесторів	 (діяльність	 з	 управління	активами)	 та	 за	на-
явності	в	неї	зобов'язань	перед	клієнтами,	що	пов'язані	з	
провадженням	нею	такої	діяльності,	а	також	пайових	ін-
вестиційних	фондів,	які	перебувають	в	її	управлінні,	така	
юридична	особа	повинна	здійснити	заходи,	передбачені	
пунктом	4	розділу	VII	цих	Ліцензійних	умов	у	частині	ви-
конання	 цих	 зобов'язань,	 а	 також	 подати	до	 органу	 лі-
цензування	документи,	визначені	пунктом	5	розділу	VII	
цих	Ліцензійних	умов,	що	підтверджують	виконання	та-
ких	зобов'язань.	Подання	зазначених	документів	до	ор-
гану	ліцензування	можливо	за	умови	виключення	пайо-
вих	 фондів	 з	 Єдиного	 державного	 реєстру	 інститутів	
спільного	інвестування	(за	наявності	таких	фондів).»;
7)	пункт	10	виключити.
У	зв’язку	з	цим	пункти	11	–	22	вважати	відповідно	пунк-

тами	10	–	21;
8)	в	абзаці	першому	пункту	10	слова	«в	результаті	пе-

ретворення»	замінити	словами	«(крім	перетворення	ак-
ціонерного	 товариства	 в	 інше	 господарське	 товари-
ство)»;
9)	у	пункті	11	слова	«,	переоформлення	ліцензії»	ви-

ключити;
10)	у	пункті	16:
в	абзаці	першому	слова	«банку	та»	виключити	та	до-

повнити	 словами	«(для	 банків	 -	 на	 власному	 веб-сайті	
та/або	 шляхом	 публікації	 у	 періодичному	 або	 неперіо-
дичному	виданні	(у	повному	обсязі))»;
доповнити	пункт	після	абзацу	першого	двома	новими	

абзацами	такого	змісту:
«Фінансова	 звітність	 ліцензіата	 повинна	 відповідати	

вимогам	 Міжнародних	 стандартів	 фінансової	 звітності,	
які	є	її	концептуальною	основою.	
Річна	фінансова	звітність	ліцензіата	має	бути	підтвер-

джена	аудитором	(аудиторською	фірмою).».
У	зв’язку	з	цим	абзаци	другий	–	п’ятий	вважати	відпо-

відно	абзацами	четвертим	–	сьомим;
абзац	п’ятий	викласти	в	такій	редакції:
«Аудиторський	висновок	(звіт	незалежного	аудитора)	

можуть	надавати	тільки	аудиторські	фірми,	включені,	 у	
тому	числі,	на	період	проведення	аудиторської	перевір-
ки,	до	реєстру	аудиторських	фірм,	які	можуть	проводити	
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аудиторські	перевірки	професійних	учасників	ринку	цін-
них	паперів,	що	ведеться	Комісією.».
2.	У	розділі	ІІ:	
1)	 назву	 розділу	 доповнити	 словами	 «/професійним	

адміністратором	недержавних	пенсійних	фондів»;
2)	у	главі	1:
назву	глави	після	слів	«компанією	з	управління	акти-

вами»	доповнити	словами	«/професійним	адміністрато-
ром	недержавних	пенсійних	фондів»;
доповнити	 пункт	 2	 чотирма	новими	абзацами	 такого	

змісту:
«Професійний	 адміністратор	 недержавних	 пенсійних	

фондів,	крім	вимог,	установлених	законодавством,	у	ста-
туті	має	зазначити:
здійснення	діяльності	з	управління	активами	 інститу-

ційних	 інвесторів,	а	саме:	недержавних	пенсійних	фон-
дів,	адміністрування	яких	він	провадить;
заборону	щодо	поєднання	діяльності	з	управління	ак-

тивами	з	іншими	видами	професійної	діяльності	на	фон-
довому	ринку;
провадження	 діяльності	 з	 адміністрування	 пенсійних	

фондів.»;
у	пункті	3	слова	«компанії	з	управління	активами»	за-

мінити	словом	«заявника»;
пункт	6	викласти	в	такій	редакції:
«6.	У	складі	учасників	(акціонерів)	заявника	(ліцензіа-

та)	не	можуть	бути	фізичні	особи,	які	мають	не	погашену	
або	не	зняту	в	установленому	законодавством	порядку	
судимість	за	злочини	проти	власності,	у	сфері	господар-
ської	діяльності	та/або	у	сфері	службової	діяльності	та	
володіють	прямо	чи	опосередковано	акціями	(частками)	
у	розмірі	10	і	більше	відсотків	статутного	капіталу	цього	
заявника	(ліцензіата).»;
у	пункті	8:
в	абзаці	першому	слова	«Компанія	з	управління	акти-

вами	повинна»	замінити	словами	«Заявник	повинен»;
в	абзаці	другому	слова	«компанії	з	управління	актива-

ми»	замінити	словами	«заявника	(ліцензіата)»;
абзац	четвертий	викласти	в	такій	редакції:
«Керівник	 або	 виконуючий	 обов'язки	 керівника	 юри-

дичної	особи,	яка	здійснює	управління	активами	інститу-
ційних	інвесторів	(крім	банку),	повинен	мати	стаж	роботи	
на	фондовому	ринку	не	менше	трьох	років,	у	тому	числі	
стаж	роботи	на	керівних	посадах	на	фондовому	ринку	не	
менше	одного	року.»;
абзац	шостий	викласти	в	такій	редакції:
«Учасник	(акціонер)	з	істотною	участю	-	фізична	особа	

та	особи,	через	яких	здійснюватиметься	опосередкова-
ний	контроль	за	юридичною	особою,	члени	виконавчого	
органу	 та/або	 наглядової	 ради	 власника	 заявника	 з	 іс-
тотною	 участю;	 керівник	 заявника	 (або	 виконуючий	
обов'язки	 керівника	 юридичної	 особи,	 яка	 здійснює	
управління	активами	інституційних	 інвесторів)	та	члени	
виконавчого	 органу	 заявника	 (у	 разі	 створення	 колегі-
ального	виконавчого	органу),	голова	та	члени	наглядової	
ради	заявника	(у	разі	створення	наглядової	ради),	голо-
вний	бухгалтер	 (особа,	 на	 яку	 покладено	 ведення	бух-
галтерського	обліку)	заявника,	керівник	служби	внутріш-
нього	 аудиту	 (контролю)	 (у	 разі	 створення	 окремого	
структурного	підрозділу)	або	внутрішній	аудитор	(контр-
олер)	(у	разі	призначення	окремої	посадової	особи)	по-

винні	мати	ділову	репутацію	за	останні	два	роки,	яка	від-
повідає	таким	вимогам:»;
абзац	дев’ятий	викласти	в	такій	редакції:
«особа	не	займала	посади	керівника	та/або	члена	ви-

конавчого	органу,	головного	бухгалтера,	керівника	служ-
би	 внутрішнього	 аудиту	 (контролю)	 (у	 разі	 створення	
окремого	 структурного	 підрозділу)	 або	 внутрішнього	 
аудитора	(контролера)	у	професійному	учаснику	на	будь-
яку	 дату	 протягом	 одного	 року,	що	 передує	 прийняттю	
рішення	про	банкрутство	такого	професійного	учасника	
та/або	його	ліквідацію	за	рішенням	суду,	до	якого	засто-
совувалась	санкція	-	анулювання	ліцензії;»;
доповнити	пункт	після	абзацу	десятого	новим	абзацом	

одинадцятим	такого	змісту:
«дії	особи	не	призвели	до	анулювання	документів,	що	

надають	їй	право	проваджувати	діяльність	на	ринку	фі-
нансових	послуг	(анулювання	сертифікатів	тощо);».
У	зв’язку	з	цим	абзаци	одинадцятий	–	двадцять	п’ятий	

вважати	відповідно	абзацами	дванадцятим	–	двадцять	
шостим;
абзац	дванадцятий	після	слова	«протягом»	доповнити	

словом	«останнього»;
доповнити	пункт	після	абзацу	дев’ятнадцятого	двома	

новими	абзацами	двадцятим,	 двадцять	 першим	 такого	
змісту:
«попередня	діяльність	(бездіяльність)	особи,	що	здій-

снювала	 контроль	 у	 фінансовій	 установі	 та/або	 у	 разі	
відсутності	 осіб	 у	 структурі	 власності,	 що	 здійснювали	
контроль,	 була	 кінцевим	 бенефіціарним	 власником	
(контролером),	здійснювала	повноваження	одноосібного	
виконавчого	 органу	 (або	 призначена	 головою	 або	 чле-
ном	колегіального	виконавчого	органу)	фінансової	уста-
нови,	не	призвела	до	прийняття	рішень	про	банкрутство	
(примусову	ліквідацію)	фінансової	установи,	призначен-
ня	тимчасового	керівника	(тимчасової	адміністрації)	ста-
ном	на	будь-яку	дату	протягом	одного	року,	що	передує	
зазначеним	подіям;
попередня	 діяльність	 (бездіяльність)	 особи,	 що	 здій-

снювала	контроль	у	фінансовій	установі	та/або	у	разі	від-
сутності	осіб	у	структурі	власності,	що	здійснювали	контр-
оль,	 була	 кінцевим	 бенефіціарним	 власником	
(контролером),	здійснювала	повноваження	одноосібного	
виконавчого	органу	(або	призначена	головою	або	членом	
колегіального	виконавчого	органу)	фінансової	установи,	
не	призвела	до	застосування	санкції	у	вигляді	анулюван-
ня	(відкликання)	відповідної	ліцензії	на	ринку	фінансових	
послуг	 (крім	анулювання	ліцензії	у	зв'язку	з	нездійснен-
ням	ліцензіатом	певного	виду	діяльності	на	ринку	фінан-
сових	 послуг),	 що	 не	 була	 скасована	 у	 встановленому	
законодавством	порядку,	станом	на	будь-яку	дату	протя-
гом	одного	року,	що	передує	зазначеним	подіям.».
У	зв’язку	з	цим	абзаци	двадцятий	–	двадцять	шостий	

вважати	відповідно	абзацами	двадцять	другим	–	двад-
цять	восьмим;
абзац	двадцять	другий	викласти	в	такій	редакції:
«Заявник	 (ліцензіат),	юридична	особа	 -	 власник	 з	 іс-

тотною	участю	у	заявника	та	всі	юридичні	особи,	через	
яких	буде	 здійснюватись	опосередкований	 контроль	 за	
заявником,	 а	 також	 юридична	 особа	 (особи),	 яка	 (які)	
здійснює(ють)	 повноваження	 одноосібного	 виконавчого	
органу	(або	призначена	головою	або	членом	колегіаль-
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ного	виконавчого	органу),	 та/або	юридична	особа	 (осо-
би),	 яка	 (які)	 здійснює(ють)	 повноваження	 голови	 (чле-
нів)	 наглядової	 ради	 у	 власника	 з	 істотною	 участю	 у	
заявника,	за	останні	два	роки:»;
в	абзаці	двадцять	восьмому	слова	«компанії	з	управлін-

ня	активами»	замінити	словами	«заявника	(ліцензіата)»;
у	 пункті	 9	 слова	 «Компанія	 з	 управління	 активами	

зобов'язана	мати»	замінити	словами	«Заявник	(ліцензіат)	
зобов'язаний	мати	власну	веб-сторінку	або	веб-сайт»;
у	пункті	10:
абзац	третій	викласти	в	такій	редакції:
«Інформація	щодо	структури	власності	та	пов'язаних	

осіб	заявника	є	непрозорою,	якщо	неможливо	визначити	
всіх	 власників	 істотної	 участі	 у	 професійному	 учаснику	
через	наявність	у	структурі	власності	конструкцій	щодо	
взаємного	 контролю	 (зустрічні	 довгострокові	 інвестиції)	
однієї	особи	над	іншою	та/або	наявність	в	структурі	влас-
ності	осіб,	які	є	номінальними	 (довірчими)	власниками,	
тобто	власниками,	що	мають	право	володіти,	користува-
тись	та	розпоряджатись	правами	щодо	істотної	участі	у	
професійному	учаснику	фондового	ринку,	але	при	цьому	
діють	за	вказівками	кінцевих	бенефіціарних	власників	та/
або	власниками	з	істотною	участю	не	погоджено	таку	іс-
тотну	 участь,	 якщо	 на	 момент	 набуття	 істотної	 участі	
таке	погодження	було	передбачено	законодавством	(для	
осіб,	що	мають	ліцензію	на	провадження	професійної	ді-
яльності	на	фондовому	ринку).»;
доповнити	пункт	новим	абзацом	такого	змісту:
«Інформація	щодо	 структури	 власності	 заявника	 (лі-

цензіата)	має	бути	прозорою	і	такою,	що	відповідає	ви-
могам	цих	Ліцензійних	умов.»;
доповнити	главу	новим	пунктом	такого	змісту:
«11.	Заявник	та	власники	з	істотною	участю	у	заявника	

повинні	відповідати	таким	вимогам.
Заявник	повинен	мати	мінімальний	розмір	власних	ко-

штів,	 встановлений	 законодавством	 для	 зазначеного	
виду	 професійної	 діяльності	 на	 фондовому	 ринку,	 що	
розраховується	згідно	з	Положенням	щодо	пруденційних	
нормативів	професійної	діяльності	на	фондовому	ринку	
та	 вимог	 до	 системи	 управління	 ризиками,	 затвердже-
ним	рішенням	Комісії	від	01	жовтня	2015	року	№	1597,	
зареєстрованим	у	Міністерстві	юстиції	України	28	жовтня	
2015	року	за	№	1311/27756.	
Для	 юридичної	 особи	 –	 власника	 з	 істотною	 участю,	

який	має	пряме	володіння	у	статутному	капіталі	заявника,	
розмір	власних	 коштів	є	достатнім,	якщо	він	 за	обсягом	
перевищує	номінальну	вартість	належної	йому	частки.
Для	юридичної	особи,	що	є	кінцевим	власником	заяв-

ника,	розмір	власних	коштів	вважається	достатнім,	якщо	
він	за	обсягом	не	менше	ніж	розмір	номінальної	вартості	
відповідної	частки	у	заявника.
Фінансовий	(майновий)	стан	фізичної	особи	–	власни-

ка	з	істотною	участю,	який	має	пряме	володіння	у	статут-
ному	 капіталі	 заявника,	має	відповідати	вимогам	щодо	
наявності	власних	коштів	у	обсязі,	що	перевищує	номі-
нальну	вартість	належної	йому	частки.
Фінансовий	 (майновий)	 стан	 фізичної	 особи,	 яка	 є	

кінцевим	власником	заявника,	має	відповідати	вимогам	
щодо	 наявності	 власних	 коштів	 у	 обсязі	 не	 меншому,	
ніж	розмір	номінальної	вартості	відповідної	частки	у	за-
явника.

Заявник	-	банк,	власник	з	істотною	участю	у	заявника	
(банк	або	 інша	фінансова	установа)	мають	відповідати	
економічним	 (пруденційним)	 нормативам	щодо	 розміру	
регулятивного	капіталу,	що	встановлені	законодавством	
України	або	країною	місцезнаходження	таких	власників	з	
істотною	участю	у	заявника,	за	останній	звітний	рік	(квар-
тал,	місяць),	що	передує	наданню	документів	на	видачу	
ліцензії.»;
3)	у	главі	2:
назву	глави	після	слів	«компанією	з	управління	акти-

вами»	доповнити	словами	«/професійним	адміністрато-
ром	недержавних	пенсійних	фондів»;
у	пункті	1:
в	абзаці	першому	слова	«компанія	з	управління	акти-

вами»	замінити	словом	«заявник»,	а	слова	«до	загаль-
ного	відділу	Комісії	або	надсилає	поштою	(рекомендова-
ним	листом)»	виключити;
у	підпункті	4:
абзац	перший	викласти	в	такій	редакції:
«4)	аудиторський	висновок	(звіт	незалежного	аудито-

ра)	та/або	висновок	(звіт)	щодо	огляду	проміжної	фінан-
сової	звітності	про	фінансовий	стан	заявника	станом	на	
кінець	звітного	періоду	з	доданням	копій	фінансової	звіт-
ності,	 засвідчених	 аудиторською	 фірмою,	 складений	
згідно	з	Вимогами	до	аудиторського	висновку,	що	пода-
ється	 до	 Комісії	 при	 отриманні	 ліцензії	 на	 здійснення	
професійної	діяльності	на	ринку	цінних	паперів,	затвер-
дженими	рішенням	Комісії	від	12	лютого	2013	року	№	160,	
зареєстрованими	 у	Міністерстві	 юстиції	 України	 11	 бе-
резня	 2013	 року	 за	№	 386/22918.	 При	 цьому	 аудитор-
ський	 висновок	 (звіт	 незалежного	 аудитора),	 висновок	
(звіт)	щодо	огляду	проміжної	фінансової	звітності	можуть	
надавати	тільки	аудиторські	фірми,	включені,	у	тому	чис-
лі	на	період	проведення	аудиторської	перевірки,	до	реє-
стру	аудиторських	фірм,	які	можуть	проводити	аудитор-
ські	 перевірки	 професійних	 учасників	 ринку	 цінних	
паперів,	що	ведеться	Комісією.»;
абзац	другий	виключити;
у	підпункті	5:
абзац	перший	викласти	в	такій	редакції	:
«5)	аудиторський	висновок	(звіт	незалежного	аудито-

ра)	та/або	висновок	(звіт)	щодо	огляду	проміжної	фінан-
сової	 звітності	 про	 фінансовий	 стан	 юридичних	 осіб	
(учасників	(акціонерів)	з	істотною	участю	у	заявнику,	які	
мають	пряме	володіння	у	статутному	капіталі)	та/або	кін-
цевих	власників	станом	на	кінець	звітного	періоду,	скла-
дений	згідно	з	Вимогами	до	аудиторського	висновку,	що	
подається	 до	 Національної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	
фондового	 ринку	 при	 отриманні	 ліцензії	 на	 здійснення	
професійної	діяльності	на	ринку	цінних	паперів,	затвер-
дженими	рішенням	Національної	комісії	з	цінних	паперів	
та	фондового	ринку	від	12	лютого	2013	року	№	160,	за-
реєстрованими	у	Міністерстві	юстиції	України	11	березня	
2013	року	за	№	386/22918,	з	доданням	копій	фінансової	
звітності	та	копії	сертифіката	аудитора,	який	підписав	ви-
сновок,	засвідчених	аудиторською	фірмою;»;
абзац	другий	виключити;
підпункт	6	викласти	в	такій	редакції:
«6)	для	фізичних	осіб	–	резидентів:
копія	декларації	 про	майновий	стан	 та	доходи	 з	від-

міткою	контролюючого	органу	про	її	отримання	(надаєть-
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ся	 за	 ту	 кількість	 років,	 яка	 є	 необхідною	 для	 підтвер-
дження	достатності	власних	коштів),	засвідчена	підписом	
заявника.	
У	разі	відсутності	декларації	про	майновий	стан	та	до-

ходи	подаються:
документи	(їх	копії),	що	підтверджують	достатній	(для	

вимог	 цих	 Ліцензійних	 умов)	 майновий	 стан,	 наявність	
власних	 коштів	 та	 джерела	 їх	 походження,	 засвідчені	
підписом	фізичної	особи;
інформація	у	довільній	формі	про	джерела	походжен-

ня	та	наявність	власних	коштів,	відсутність	зобов’язань	
перед	фінансовою	установою	та	про	можливість	особи	в	
майбутньому	надавати	в	разі	потреби	додаткову	фінан-
сову	підтримку	професійному	учаснику	фондового	ринку	
з	 доданням	 документів,	 що	 підтверджують	 наявність	
зобов’язань	перед	фінансовими	установами	(у	разі	їх	на-
явності	 у	 цій	 інформації	 зазначається	 склад,	 розмір,	
строк	погашення,	повне	найменування	та	код	за	ЄДРПОУ	
юридичної	особи,	щодо	якої	існує	таке	зобов’язання).	У	
такій	 інформації	необхідно	 зазначити:	«Стверджую,	що	
надана	інформація	є	правдивою,	повною	станом	на	дату	
її	подання	та	не	заперечую	проти	перевірки	Комісією	до-
стовірності	поданих	документів	та	персональних	даних,	
що	в	них	містяться.»;
документи	щодо	проведення	незалежної	оцінки	май-

на,	 якими	 підтверджується	 достатність	 власних	 коштів	
такої	фізичної	 особи,	 засвідчені	 підписом	 незалежного	
оцінювача;	
для	фізичних	осіб	-	нерезидентів:
інформація	податкового	органу	країни	про	суми	дохо-

дів	і	сплачених	податків	за	період,	за	який	подано	подат-
кові	 декларації	 (декларації	 про	 доходи),	 та	 копія	 такої	
декларації	з	відміткою	цього	органу	про	її	отримання	(на-
дається	за	ту	кількість	років,	яка	є	необхідною	для	під-
твердження	 достатності	 власних	 коштів)	 або	 письмове	
запевнення	 про	 неможливість	 подання	 інформації	 по-
даткового	органу	країни	про	суми	доходів	і	сплачених	по-
датків	 за	 період,	 за	 який	 подано	 податкові	 декларації	
(декларації	 про	 доходи),	 якщо	 законодавством	 країни	
проживання	фізичної	особи	-	іноземця	не	передбачено	її	
отримання.
Зазначені	документи	подаються	заявником,	який	отри-

мує	ліцензію	на	провадження	професійної	діяльності	на	
фондовому	ринку,	щодо	фізичної	особи	-	власника	істот-
ної	участі,	яка	має	пряме	володіння	у	статутному	капіталі	
заявника	та/або	є	кінцевим	власником;»;
підпункт	13	викласти	в	такій	редакції:
«13)	інформація	про	власників	та	пов'язаних	осіб	заявни-

ка	з	доданням	її	схематичного	зображення	(додаток	8);»;
підпункт	14	доповнити	новим	абзацом	такого	змісту:
«Подається	щодо	заявника	–	компанії	з	управління	ак-

тивами;»;
у	підпункті	15	слова	«та	печаткою»	виключити;
у	підпункті	16	слова	«Подається	заявником,	який	впер-

ше	отримує	ліцензію;»	виключити;
абзац	другий	підпункту	17	викласти	в	такій	редакції:
«Подається	щодо	 іноземної	юридичної	особи	 -	влас-

ника	з	істотною	участю,	яка	має	пряме	володіння	у	ста-
тутному	капіталі	заявника.»;
абзац	другий	підпункту	18	викласти	в	такій	редакції:
«Подається	щодо	 іноземної	юридичної	особи	 -	влас-

ника	з	істотною	участю,	яка	має	пряме	володіння	у	ста-
тутному	капіталі	заявника.»;
абзац	другий	підпункту	19	викласти	в	такій	редакції:
«Подається	щодо	фізичної	особи	–	іноземця	-	власни-

ка	з	істотною	участю,	яка	має	пряме	володіння	у	статут-
ному	капіталі	заявника.»;
абзац	шостий	підпункту	20	викласти	в	такій	редакції:
«Подається	щодо	юридичної	особи	-	власника	з	істот-

ною	участю,	яка	має	пряме	володіння	у	статутному	капі-
талі	заявника	та/або	є	кінцевим	власником;»;
у	підпункті	22	слова	«та	печаткою»	виключити;
у	підпункті	23	слова	«та	печаткою»,	«(копії	ліцензії)»	

виключити,	а	цифри	«13»	замінити	цифрами	«11»;
доповнити	пункт	новим	підпунктом	24	такого	змісту:
«24)	розрахунок	мінімального	розміру	власних	коштів	

заявника,	складений	в	довільній	формі,	який	має	містити	
розгорнуту	 інформацію	 щодо	 складових	 такого	 розра-
хунку,	із	зазначенням	дати	його	підписання.»;
у	пункті	2:
у	підпункті	2	слова	«та	печаткою»	виключити;
в	абзаці	першому	підпункту	3	слова	«та	печаткою»	ви-

ключити;
абзац	перший	пункту	4	викласти	в	такій	редакції:
«4.	Заява	та	документи,	зазначені	у	підпунктах	10	–	13,	

21	та	24	пункту	1	цієї	глави,	повинні	бути	підписані	керів-
ником	заявника,	а	в	підпункті	16	пункту	1	цієї	глави	–	за-
свідчені	підписом	керівника	заявника.	Документи,	зазна-
чені	 у	 підпунктах	 7,	 8	 пункту	 1	 цієї	 глави,	 є	 дійсними	
протягом	трьох	місяців	з	дати	їх	підписання,	а	зазначені	
у	підпунктах	4	–	6,	9	–	13,	14	та	21	пункту	1	цієї	глави,	а	
також	документи	щодо	оцінки	майна	–	відповідно	протя-
гом	двох	місяців	з	дати	їх	підписання.	Документ,	зазна-
чений	у	підпункті	2	пункту	1	цієї	глави,	є	дійсним	протя-
гом	 шести	 місяців	 з	 дати	 його	 нотаріального	
засвідчення.»;
пункт	5	викласти	в	такій	редакції:
«5.	Усі	документи,	що	надаються	згідно	з	цими	Ліцен-

зійними	умовами,	повинні	бути	оформлені	відповідно	до	
Ліцензійних	умов	та	додатків	до	них.
У	 паперовій	 формі	 документи	 подаються	 заявником	

до	загального	відділу	Комісії	особисто	або	поштовим	від-
правленням	(рекомендованим	листом).
Документи	в	паперовій	формі,	що	мають	більше	одно-

го	аркуша,	повинні	бути	пронумеровані	та	прошиті.
У	разі	якщо	документи	підписані	не	керівником	заяв-

ника,	 а	 виконувачем	 його	 обов'язків	 (крім	 випадків,	
установлених	законами),	то	заявник	повинен	надати	ко-
пію	 документа,	 який	 підтверджує	 повноваження	 цієї	
особи.»;
в	абзаці	п'ятому	пункту	7	слова	«,	засвідченим	печат-

кою	ліцензіата»	виключити;
4)	у	главі	3:
назву	глави	після	слів	«компанією	з	управління	акти-

вами»	доповнити	словами	«/професійним	адміністрато-
ром	недержавних	пенсійних	фондів»;
в	абзаці	одинадцятому	пункту	1	слова	«Єдиному	дер-

жавному	реєстрі	юридичних	та	фізичних	осіб	–	підпри-
ємців»	замінити	словами	«Єдиному	державному	реєстрі	
юридичних,	фізичних	осіб	–	підприємців	та	громадських	
формувань»;
у	пункті	5:
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абзац	шостий	викласти	в	такій	редакції:
«щодо	 інформації,	 зазначеної	 в	 підпункті	 9	 пункту	 1	

глави	2	розділу	II	Ліцензійних	умов,	-	протягом	п'ятнадцяти	
робочих	 днів	 з	 дати	 виникнення	 відповідних	 змін.	 При	
цьому	якщо	зміни,	 які	 виникли,	 стосуються	 тільки	 змін,	
пов’язаних	з	призначенням	особи,	яка	тимчасово	вико-
нує	 обов'язки	 керівника	ліцензіата,	 така	 інформація	 не	
подається.»;
доповнити	 пункт	 після	 абзацу	 восьмого	 новим	 абза-

цом	дев’ятим	такого	змісту:
«щодо	інформації,	зазначеної	в	підпункті	22	пункту	1	

глави	2	розділу	II	Ліцензійних	умов,	-	протягом	п’ятнадцяти	
робочих	днів	з	дати	виникнення	відповідних	змін	(з	дати,	
зазначеної	 в	 кваліфікаційному	 посвідченні,	 або	 з	 дати	
призначення	на	посаду	головного	бухгалтера	або	особи,	
на	яку	покладено	ведення	бухгалтерського	обліку).».
У	зв’язку	з	цим	абзаци	дев’ятий	-	дев’ятнадцятий	вва-

жати	відповідно	абзацами	десятим	–	двадцятим;
абзац	сімнадцятий	викласти	в	такій	редакції:
«Ліцензіат	у	разі	звільнення	особи,	яка	займає	посаду	

головного	бухгалтера,	або	особи,	на	яку	покладено	ве-
дення	бухгалтерського	обліку	ліцензіата,	або	закінчення/
розірвання	договору	з	юридичною	особою,	на	яку	покла-
дено	 ведення	 бухгалтерського	 обліку	 ліцензіата,	 пови-
нен	призначити	особу,	на	яку	будуть	покладені	зазначені	
обов'язки	 та	 яка	 відповідає	 вимогам	 цих	 Ліцензійних	
умов.»;
в	абзаці	двадцятому	5	цифри	«IV»	замінити	цифрами	

«ІІІ»;
у	пункті	6	слово	«Ліцензіат»	замінити	словами	«Ком-

панія	з	управління	активами»;
пункт	11	викласти	в	такій	редакції:
«11.	Ліцензіат	здійснює	діяльність	відповідно	до	вимог	

законодавства	України	з	урахуванням	особливостей,	пе-
редбачених	Законами	України	«Про	інститути	спільного	
інвестування»,	 «Про	 недержавне	 пенсійне	 забезпечен-
ня»	і	нормативно-правовими	актами	Державної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку	 і	Комісії	з	цього	пи-
тання.»;
доповнити	 главу	 двома	 новими	 пунктами	 такого	

змісту:
«13.	 Професійний	 адміністратор	 недержавного	 пен-

сійного	фонду	повинен	сформувати	резервний	фонд	від-
повідно	 до	 Закону	 України	 «Про	 господарські	 товари-
ства»	 та	 з	 урахуванням	 особливостей	 Закону	 України	
«Про	недержавне	пенсійне	забезпечення»	та	нормативно-
правових	актів	Державної	комісії	з	цінних	паперів	та	фон-
дового	ринку	і	Комісії,	які	регулюють	діяльність	з	управ-
ління	 активами	 інституційних	 інвесторів	 (діяльність	 з	
управління	активами).
14.	Професійний	адміністратор	недержавного	пенсій-

ного	фонду,	який	отримав	ліцензію	на	провадження	про-
фесійної	діяльності	на	фондовому	ринку	–	діяльності	з	
управління	активами	інституційних	інвесторів	(діяльності	
з	 управління	 активами),	 має	 право	 здійснювати	 управ-
ління	 тільки	 активами	 того	 недержавного	 пенсійного	
фонду,	адміністратором	якого	він	є.
Якщо	адміністратор	недержавного	пенсійного	фонду	є	

одноосібним	 засновником	 корпоративного	 пенсійного	
фонду,	здійснює	адміністрування	цього	фонду,	то	він	не	
має	права	управляти	активами	цього	фонду.».

3.	Розділ	ІІI	виключити.	
У	 зв’язку	 з	 цим	 розділи	 ІV	 –	 VІІI	 вважати	 відповідно	

розділами	ІІІ	–	VІІ.
4.	У	розділі	ІІІ:
1)	пункт	5	глави	1	після	слова	«мати»	доповнити	сло-

вами	«власну	веб-сторінку	або	веб-сайт,»;
2)	у	главі	2:
у	пункті	1:
в	абзаці	першому	слова	«до	загального	відділу	Комісії	

або	 надсилає	 поштою	 (рекомендованим	 листом)»	 ви-
ключити,	цифри	«1,	10,	11,	13,	16»	замінити	цифрами	«1-
3,	5-11,	13»;
в	абзацах	другому,	третьому	слова	«та	печаткою»	ви-

ключити;
абзаци	четвертий	–	шостий	викласти	в	такій	редакції:
«аудиторський	висновок	 (звіт	незалежного	аудитора)	

та/або	висновок	щодо	огляду	проміжної	фінансової	звіт-
ності,	 складений	 на	 підставі	фінансової	 звітності	щодо	
фінансового	стану	банку	за	результатами	календарного	
року	та	звітного	періоду,	що	передують	даті	подання	за-
яви	про	видачу	ліцензії,	зокрема	розмір	зареєстрованого	
та	 фактично	 сплаченого	 статутного	 капіталу	 банку	 та	
відповідності	банку	економічним	нормативам	щодо	роз-
міру	регулятивного	капіталу.
Аудиторський	 висновок	 (звіт	 незалежного	 аудитора)	

та/або	висновок	щодо	огляду	проміжної	фінансової	звіт-
ності,	складений	на	підставі	фінансової	звітності	банку,	
має	право	надавати	аудиторська	фірма,	внесена,	у	тому	
числі	на	період	проведення	перевірки,	до	реєстру	ауди-
торських	фірм,	які	мають	право	на	проведення	аудитор-
ських	перевірок	банків,	що	ведеться	Національним	бан-
ком	України,	та	до	реєстру	аудиторських	фірм,	які	можуть	
проводити	аудиторські	перевірки	професійних	учасників	
ринку	цінних	паперів,	що	ведеться	Комісією.
Аудиторський	 висновок	 (звіт	 незалежного	 аудитора)	

та/або	висновок	щодо	огляду	проміжної	фінансової	звіт-
ності	 не	 надається,	 якщо	 він	 надавався	 до	 Комісії	 за	
останній	звітний	період	до	дати	подання	заяви	про	ви-
дачу	ліцензії.»;
у	підпунктах	2	та	3	пункту	2	слова	«та	печаткою»	ви-

ключити.
5.	У	розділі	ІV:
1)	у	пункті	3:
в	 абзаці	 четвертому	 слова	 «та/або	 ненадання	 елек-

тронної	форми,	що	надається	за	допомогою	автоматизо-
ваної	системи,	розміщеної	на	офіційному	веб-сайті	Комі-
сії,»	виключити;
в	 абзаці	шостому	 слова	«Єдиному	державному	реє-

стрі	юридичних	осіб	та	фізичних	осіб	-	підприємців»	за-
мінити	словами	«Єдиному	державному	реєстрі	юридич-
них	 осіб,	 фізичних	 осіб	 -	 підприємців	 та	 громадських	
формувань»;
2)	 в	 абзаці	 третьому	 пункту	 6	 цифри	 «10»	 замінити	

цифрою	«9»;
3)	пункт	7	виключити.
У	зв’язку	з	цим	пункти	8	–	12	вважати	відповідно	пунк-

тами	7	–	11;
4)	абзац	другий	пункту	8	виключити;
5)	у	пункті	11	слово	та	цифри	«пунктом	11»	замінити	

словом	та	цифрами	«пунктом	10».
6.	Розділ	V	виключити.
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У	зв’язку	з	цим	розділи	VІ,	VІІ	вважати	відповідно	роз-
ділами	V,	VІ.
7.	Абзац	четвертий	пункту	2	розділу	V	після	слова	«при-

значення»	доповнити	словом	та	знаком	«керівником/».
8.	У	розділі	VІ:
1)	у	підпункті	2	пункту	2	слово	«та»	замінити	знаком	«,»;
2)	у	пункті	5:
в	абзаці	першому	цифри	«12»	замінити	цифрами	«11»;
в	абзаці	другому	слово	«печаткою»	замінити	словами	

«підписом	кервника»;
абзац	третій	викласти	в	такій	редакції:
«довідку	про	виконання	всіх	зобов’язань	перед	клієн-

тами	при	провадженні	професійної	діяльності	на	фондо-
вому	 ринку,	 підписану	 керівником	 і	 головним	 бухгалте-
ром	(особою,	на	яку	покладено	ведення	бухгалтерського	
обліку)	товариства;»;
в	абзаці	четвертому	слова	«та	печаткою»	виключити.
9.	Додатки	1	–	5,	8	викласти	в	новій	редакції,	що	до-

даються.
10.	У	додатках	6,	7	та	9:
літери	«М.П.»	виключити;
у	 примітках	 до	 додатків	 слова	 «орган	 державної	 по-

даткової	служби»	замінити	словами	«контролюючий	ор-
ган».
11.	У	додатку	10	літери	«М.П.»	виключити;
12.	Додаток	11	виключити.
У	зв’язку	з	цим	додаток	12	вважати	додатком	11.
13.	Додаток	11	викласти	в	новій	редакції,	що	додається.
Директор департаменту методології
регулювання професійних учасників
ринку цінних паперів  І.Ю. Курочкіна

Додаток	1
до	Ліцензійних	умов	провадження	
професійної	діяльності	на	
фондовому	ринку	(ринку	цінних	
паперів)	-	діяльності	з	управління	
активами	інституційних	інвесторів	
(діяльності	з	управління	активами)
(пункт	10	розділу	I)

«___»	____________	20__	року	№	___
														(дата	написання	заяви)

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку - 
діяльності з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами) у 

зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом 
реорганізації (крім перетворення акціонерного 
товариства в інше господарське товариство)

Заявник		______________________________________
______________________________________________ ,

(повне	найменування)
місцезнаходження		______________________________ ,	
номер	телефону		_______________________________ ,
номер	факсу		__________________________________ ,	
електронна	адреса		_____________________________ ,
ідентифікаційний	код	юридичної	особи	_____________ ,	
просить	анулювати	ліцензію	у	зв’язку	з	припиненням	лі-
цензіата	шляхом	реорганізації	в	результаті	перетворення.

Примірник	опису	(переліку)	документів	додається*.

Керівник _____________
(підпис)

___________________
(прізвище,	ініціали)

____________
*	Щодо	кожного	документа	зазначити	вид	інформації:	«конфіденційна»	
або	«неконфіденційна».	При	цьому	до	конфіденційної	може	бути	відне-
сено	інформацію,	передбачену	Законами	України	«Про	інформацію»,	
«Про	доступ	до	публічної	інформації».

Додаток	2
до	Ліцензійних	умов	провадження	
професійної	діяльності	на	
фондовому	ринку	(ринку	цінних	
паперів)	-	діяльності	з	управління	
активами	інституційних	інвесторів	
(діяльності	з	управління	активами)
(пункт	10	розділу	I)

«___»	____________	20__	року	№	___
										(дата	написання	заяви)

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів 

(діяльності з управління активами)

Заявник		______________________________________
______________________________________________ ,

(повне	найменування)
місцезнаходження		______________________________ ,	
номер	телефону		_______________________________ ,
номер	факсу		__________________________________ ,	
електронна	адреса		_____________________________ ,	
адреса	веб-сайту		 ______________________________ ,
ідентифікаційний	код	юридичної	особи	_____________ ,
банківські	реквізити:
найменування	банку		____________________________ ,
місцезнаходження	банку		 ________________________ ,	
МФО,	поточний	рахунок		_________________________ ,	
графік	роботи	заявника		 _________________________ ,	

просить	видати	ліцензію	на	провадження	професійної	ді-
яльності	на	ринку	цінних	паперів	(фондовому	ринку)	-	ді-
яльності	з	управління	активами	інституційних	інвесторів	
(діяльності	з	управління	активами).

Примірник	опису	(переліку)	документів	додається*.

Із	вимогами	законодавства,	що	регулює	правила	прова-
дження	професійної	діяльності	на	фондовому	ринку	за	
видом	діяльності,	на	який	заявляюсь,	ознайомлений	та	
зобов'язуюсь	їх	виконувати	протягом	усього	періоду	здій-
снення	такої	діяльності.

Керівник _____________
(підпис)

__________________
(прізвище,	ініціали)

____________
*	Щодо	кожного	документа	зазначити	вид	інформації:	«конфіденційна»	
або	«неконфіденційна».	При	цьому	до	конфіденційної	може	бути	відне-
сено	інформацію,	передбачену	Законами	України	«Про	інформацію»,	
«Про	доступ	до	публічної	інформації».
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Додаток	3
до	Ліцензійних	умов	провадження	
професійної	діяльності	на	
фондовому	ринку	(ринку	цінних	
паперів)	-	діяльності	з	управління	
активами	інституційних	інвесторів	
(діяльності	з	управління	активами)
(підпункт	7	пункту	1	глави	2	
розділу	II)

АНКЕТА
щодо ділової репутації юридичної особи - власника 
з істотною участю у статутному капіталі заявника 

(ліцензіата), юридичної особи, через яку 
здійснюється опосередкований контроль за 

заявником, юридичної особи, яка є виконавчим 
органом (у разі наявності) власника з істотною 

участю у заявника, та юридичної особи - власника з 
істотною участю у заявника, яка є членом 

наглядової ради (у разі її створення)
1.	____________________________________________
______________________________________________

(повне	найменування	юридичної	особи)
2.	Місцезнаходження	юридичної	особи		_____________
______________________________________________
3.	Ідентифікаційний	код	юридичної	особи		 __________
______________________________________________
4.	Основний	вид	діяльності	юридичної	особи		 _______
______________________________________________
5.	Дата	державної	реєстрації	юридичної	особи		______
______________________________________________
6.	Голова	та	члени	наглядової	ради		_______________
______________________________________________
(прізвище,	ім'я,	по	батькові	фізичної	особи	або	повне	найменування	

юридичної	особи)
7.	Голова	та	члени	виконавчого	органу		_____________
______________________________________________
(прізвище,	ім'я,	по	батькові	фізичної	особи	або	повне	найменування	

юридичної	особи)
______________________________________________
8.	Державний	орган,	що	 здійснює	 контроль	 (нагляд)	 за	
діяльністю	юридичної	особи,	якщо	така	особа	отримува-
ла	 дозвіл	 (ліцензію)	 на	 провадження	 господарської	 ді-
яльності	в	такому	органі,		________________________
______________________________________________

(найменування	органу)
9.	Чи	порушувалася	справа	про	банкрутство	юридичної	
особи	протягом	останніх	двох	років?	
___(так/ні)
10.	 Чи	 включена	 юридична	 особа	 до	 переліку	 осіб,	
пов'язаних	зі	здійсненням	терористичної	діяльності	або	
стосовно	яких	застосовано	міжнародні	санкції	в	установ-
леному	законодавством	порядку?		_________________
________________________________________ 	(так/ні)
11.	Чи	була	юридична	особа	протягом	останніх	двох	ро-
ків	 власником	 істотної	 участі	 та/або	 головою	 (членом)	
спостережної	ради	(у	разі	наявності)	у	фінансовій	уста-
нові	на	будь-яку	дату	протягом	одного	року,	що	передує	
прийняттю	відповідним	контролюючим	органом,	що	здій-
снює	державне	регулювання	ринків	фінансових	послуг,	
рішення	про	призначення	тимчасового	керівника	(тимча-
сової	адміністрації),	застосування	санкцій	у	вигляді	ану-

лювання	(відкликання)	відповідних	ліцензій	на	ринку	фі-
нансових	послуг?	
______________________________________________
______________________________________________
(якщо	так,	зазначити	найменування	фінансової	установи,	ідентифіка-
ційний	код	юридичної	особи,	відсоток	володіння	в	статутному	капіталі	
фінансової	установи,	посаду	в	фінансовій	установі,	інформацію	про	

причини	та	підстави	для	прийняття	такого	рішення	тощо)
12.	Чи	застосовувались	до	особи	економічні	та	інші	об-
межувальні	заходи	(санкції)	органами	іноземних	держав	
(крім	 держав,	 що	 здійснюють	 збройну	 агресію	 проти	
України	у	значенні,	наведеному	у	статті	1	Закону	України	
«Про	оборону	України»,	та	(або)	дії	яких	створюють	умо-
ви	для	виникнення	воєнного	конфлікту,	застосування	во-
єнної	сили	проти	України),	міждержавними	об'єднаннями,	
міжнародними	організаціями	або	Україною?
______________________________________________
______________________________________________

(якщо	так,	зазначити,	ким,	коли	та	за	яких	підстав)
13.	Чи	маєте	Ви	незалежний	від	володіння	значний	(ви-
рішальний)	вплив	щодо	заявника	(ліцензіата)	відповідно	
до	цих	Ліцензійних	умов,	крім	набуття	права	голосу?
______________________________________________
______________________________________________
(зазначити,	яким	чином	та	через	яких	осіб	здійснюється	такий	вплив	
(для	фізичної	особи	-	прізвище,	ім'я,	по	батькові,	місце	проживання,	
паспортні	дані	(номер,	серія	(за	наявності),	ким	виданий),	реєстрацій-
ний	номер	облікової	картки	платника	податків	(у	разі	наявності);	для	
юридичної	особи	-	повне	найменування,	місцезнаходження,	ідентифі-

каційний	код	юридичної	особи)
14.	Чи	можете	Ви	впливати	на	призначення	посадових	
осіб	заявника,	чи	маєте	Ви	своїх	представників	в	органах	
управління	заявника	(ліцензіата),	чи	є	можливість	брати	
участь	у	прийнятті	рішень	з	основних	напрямів	діяльнос-
ті	професійного	учасника	(інвестиційна,	облікова	політи-
ка	професійного	учасника)	незалежно	від	того,	чи	отри-
мується	за	таку	роботу	компенсація	або	винагорода?
______________________________________________
______________________________________________

(зазначити	осіб-представників	в	органах	управління	заявника	
(ліцензіата),	зазначити	наявність	можливості	брати	участь	у	прийнятті	

рішень	з	основних	напрямів	діяльності	професійного	учасника)
15.	Чи	є	Ви	особою,	яка	має	юридичне	право	володіти,	
користуватись	 та	 розпоряджатись	 правами	щодо	 істот-
ної	 участі	 у	 професійному	 учаснику	 фондового	 ринку,	
але	діє	за	вказівками	бенефіціарних	власників?
______________________________________________
______________________________________________
(якщо	так,	то	зазначити	для	фізичної	особи,	яка	є	кінцевим	бенефіці-
арним	власником,	прізвище,	ім'я,	по	батькові,	місце	проживання,	

паспортні	дані	(номер,	серія	(за	наявності),	ким	виданий),	реєстрацій-
ний	номер	облікової	картки	платника	податків	(у	разі	наявності)	та	на	

підставі	яких	документів	встановлені	такі	відносини)
Стверджую,	що	надана	інформація	є	правдивою,	повною	
станом	на	дату	її	подання,	та	не	заперечую	проти	пере-
вірки	Комісією	достовірності	поданих	документів	та	пер-
сональних	даних,	що	в	них	містяться.
Усвідомлюю,	що	 у	 випадку,	 передбаченому	 законодав-
ством	України,	надана	інформація	може	бути	доведена	
до	відома	інших	державних	органів.
Підписано:	__________			____________			__________	
	 (число)		 (місяць)		 (рік)
Підпис	керівника	юридичної	особи		________________
______________________________________________

(прізвище	зазначити	друкованими	літерами)
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Примітка.	У	разі	неможливості	надання	інформації	із	за-
значених	в	анкеті	питань	-	викласти	причину.

Додаток	4
до	Ліцензійних	умов	провадження	
професійної	діяльності	на	
фондовому	ринку	(ринку	цінних	
паперів)	-	діяльності	з	управління	
активами	інституційних	інвесторів	
(діяльності	з	управління	активами)
(підпункт	8	пункту	1	глави	2	
розділу	II)

АНКЕТА
щодо ділової репутації фізичної особи - власника з 

істотною участю у статутному капіталі заявника 
(ліцензіата), фізичної особи, через яку здійснюється 
опосередкований контроль за заявником, керівника 

(членів) виконавчого органу, голови та членів 
наглядової ради (у разі її створення) власника 

заявника з істотною участю
1. 	____________________________________________
______________________________________________

(прізвище,	ім'я,	по	батькові)
2.	Паспортні	дані		_______________________________
______________________________________________
(серія	(за	наявності),	номер,	дата	видачі,	ким	виданий,	дата,	місяць	та	

рік	народження,	
______________________________________________

місце	народження)
3.	Громадянство		_______________________________

(країна)
4.	Адреса	місця	реєстрації		_______________________
______________________________________________

(країна,	область,	район,	назва	населеного	пункту,
______________________________________________
______________________________________________

вулиця,	номери	будинку	та	квартири,	поштовий	індекс)
5.	Адреса	постійного	місця	проживання/перебування	або	
інша	 адреса,	 за	 якою	 здійснюється	 зв'язок	 з	фізичною	
особою		_______________________________________
______________________________________________

(країна,	область,	район,	назва	населеного	пункту,	
______________________________________________
______________________________________________

вулиця,	номери	будинку	та	квартири,	поштовий	індекс)
6.	 Реєстраційний	 номер	 облікової	 картки	 платника	 по-
датків	(у	разі	наявності)		_________________________
7.	Місце	роботи,	займана	посада	(у	тому	числі	у	заявни-
ка)	за	останні	два	роки		__________________________

(повне	найменування,
______________________________________________
______________________________________________

ідентифікаційний	код	юридичної	особи,	найменування	посади)
(на	посаді	з	_______	до	________)
8.	 Чи	 застосовувались	 до	 Вас	 обмеження	щодо	 права	
обіймати	певні	посади	або	займатися	певною	діяльніс-
тю?		__________________________________________
______________________________________________
(якщо	так,	зазначити,	у	зв'язку	з	чим,	коли	та	на	який	строк	накладено	

таке	обмеження)
9.	Чи	маєте	Ви	судимість,	в	тому	числі	за	злочини	проти	
власності	у	сфері	господарської	діяльності	та/або	у	сфе-

рі	службової	діяльності,	не	погашену	або	не	зняту	в	уста-
новленому	порядку?
______________________________________________
______________________________________________

(якщо	так,	вказати	рік,	підставу)
10.	Чи	займали	Ви	протягом	останніх	двох	років	посади	
керівника	 та/або	 члена	 виконавчого	 органу,	 головного	
бухгалтера,	 керівника	 служби	 внутрішнього	 аудиту	
(контролю)	 або	 внутрішнього	 аудитора	 (контролера)	 у	
професійному	учаснику	на	будь-яку	дату	протягом	одно-
го	року,	що	передує	прийняттю	рішення	про	банкрутство	
такого	професійного	учасника	та/або	його	ліквідацію	за	
рішенням	суду;	до	якого	застосовувалась	санкція	-	ану-
лювання	ліцензії?
______________________________________________
______________________________________________
(якщо	так,	зазначити	найменування	юридичної	особи,	ідентифікацій-
ний	код	юридичної	особи,	посаду	в	цій	юридичній	особі,	інформацію	

про	причини	та	підстави	для	прийняття	такого	рішення	тощо)
11.	Чи	застосовувалась	до	Вас	санкція	анулювання	сер-
тифіката	на	право	провадження	професійної	діяльності	з	
цінними	паперами?		_____________________________
______________________________________________

(якщо	так,	вказати	підставу)
12.	Чи	притягувались	Ви	більше	ніж	два	рази	протягом	
останнього	року	до	адміністративної	відповідальності	за	
порушення	законодавства	на	ринку	цінних	паперів	(крім	
посадових	осіб	компанії	з	управління	активами	ІСІ)?		 _
______________________________________________

(якщо	так,	вказати	дату	та	зазначити	підстави)
13.	Чи	вчинили	Ви	як	посадова	особа	компанії	з	управ-
ління	активами	 ІСІ	більше	трьох	адміністративних	пра-
вопорушень	на	фондовому	ринку?		________________
______________________________________________

(якщо	так,	зазначити	підстави)
14.	Чи	викликали	Вас	на	підписання	протоколів	про	адмі-
ністративні	правопорушення	на	ринку	цінних	паперів?	
______________________________________________
______________________________________________
(якщо	так,	зазначити,	хто	(Комісія	або	її	територіальні	органи),	коли	та	
за	яких	підстав,	і	чи	з'являлись	Ви	на	підписання	протоколу,	якщо	ні,	

то	за	яких	об'єктивних	підстав)
15.	Чи	маєте	Ви	несплачені	штрафні	санкції,	які	наклада-
лись	за	правопорушення	на	ринку	цінних	паперів?		___
______________________________________________
______________________________________________
(якщо	так,	зазначаються	розмір	санкції,	коли	та	за	що	їх	накладено	
(зміст	порушення),	причини	несплати	штрафних	санкцій	і	факт	

наявності	або	відсутності	податкового	боргу)
16.	Чи	було	Вас	звільнено	протягом	останніх	п'яти	років	
на	вимогу	державного	органу	 (у	тому	числі	 іноземного)	
та	на	підставі	пунктів	2	-	4,	7,	8	частини	першої	статті	40	
та	статті	41	(крім	пункту	5	частини	першої	цієї	статті)	Ко-
дексу	законів	про	працю	України?		_________________
______________________________________________

(якщо	так,	то	вказати	підстави)
17.	Чи	перебуваєте	Ви	в	переліку	осіб,	пов'язаних	зі	здій-
сненням	терористичної	діяльності	або	стосовно	яких	за-
стосовано	 міжнародні	 санкції	 в	 установленому	 законо-
давством	порядку?	_________(так/ні)
18.	Чи	застосовувались	до	Вас	економічні	та	інші	обмеж-
увальні	заходи	(санкції)	органами	іноземних	держав	(крім	
держав,	що	здійснюють	збройну	агресію	проти	України	у	
значенні,	 наведеному	 у	 статті	 1	 Закону	 України	 «Про	
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оборону	України»,	та	(або)	дії	яких	створюють	умови	для	
виникнення	 воєнного	 конфлікту,	 застосування	 воєнної	
сили	проти	України),	міждержавними	об'єднаннями,	між-
народними	організаціями	або	Україною?		___________
______________________________________________

(якщо	так,	зазначити,	ким,	коли	та	за	яких	підстав)
19.	Чи	були	Ви	протягом	останніх	двох	років	керівником,	
контролером	у	фінансовій	установі	на	будь-яку	дату	про-
тягом	одного	року,	що	передує	прийняттю	рішення	про	
банкрутство	 (примусову	 ліквідацію)	 фінансової	 устано-
ви,	призначення	тимчасового	керівника	(тимчасової	ад-
міністрації)?
______________________________________________
______________________________________________
(найменування	юридичної	особи,	ідентифікаційний	код	юридичної	
особи,	відсоток	володіння	в	ній	(посада),	інформація	про	причини	та	

підстави	для	прийняття	такого	рішення	тощо)
20.	Чи	були	Ви	протягом	останніх	двох	років	особою,	що	
здійснювала	 контроль	 у	 фінансовій	 установі,	 особою,	
яка	здійснювала	повноваження	одноосібного	виконавчо-
го	 органу	 (або	призначена	 головою	або	членом	 колегі-
ального	виконавчого	органу)	фінансової	установи	та	ді-
яльність	 (бездіяльність)	якої	призвела	до	застосування	
санкції	 у	 вигляді	 анулювання	 (відкликання)	 відповідних	
ліцензій	 на	 ринку	фінансових	 послуг	 (крім	 анулювання	
ліцензії	 у	 зв'язку	 з	 нездійсненням	 ліцензіатом	 певного	
виду	професійної	діяльності)?
______________________________________________
______________________________________________
(найменування	юридичної	особи,	ідентифікаційний	код	юридичної	
особи,	відсоток	володіння	в	ній	(посада),	інформація	про	причини	та	

підстави	для	прийняття	такого	рішення	тощо)
21.	Чи	є	Ви	особою,	яка	має	юридичне	право	володіти,	
користуватись	 та	 розпоряджатись	 правами	щодо	 істот-
ної	 участі	 у	 професійному	 учаснику	 фондового	 ринку,	
але	діє	за	вказівками	бенефіціарних	власників?	
______________________________________________
______________________________________________
(якщо	так,	то	зазначити	для	фізичної	особи,	яка	є	кінцевим	бенефіці-
арним	власником,	прізвище,	ім’я	по	батькові,	місце	проживання,	

паспортні	дані	(номер,	серія	(за	наявності),	ким	виданий),	реєстрацій-
ний	номер	облікової	картки	платника	податків	(у	разі	наявності)	та	на	

підставі	яких	документів	встановлені	такі	відносини)
Я,		___________________________________________ ,	

(прізвище,	ім'я,	по	батькові)
стверджую,	що	надана	інформація	є	правдивою,	повною	
станом	на	дату	її	подання	та	не	заперечую	проти	пере-
вірки	Комісією	достовірності	поданих	документів	та	пер-
сональних	даних,	що	в	них	містяться.
Надаю	 згоду	 на	 обробку	 моїх	 персональних	 даних	 та	
усвідомлюю,	що	 у	 випадку,	 передбаченому	 законодав-
ством	України,	надана	інформація	може	бути	доведена	
до	відома	інших	державних	органів.
Номери	телефону	та	факсу,	що	доступні	в	робочий	час,	
______________________________________________ .

Підписано:				_________					___________					__________	
	 (число)	 	(місяць)	 	(рік)

Підпис	фізичної	особи		 __________________________

Примітка.	У	разі	неможливості	надання	інформації	із	за-
значених	в	анкеті	питань	-	викласти	причину.

Додаток	5
до	Ліцензійних	умов	провадження	
професійної	діяльності	на	
фондовому	ринку	(ринку	цінних	
паперів)	-	діяльності	з	управління	
активами	інституційних	інвесторів	
(діяльності	з	управління	активами)
(підпункт	9	пункту	1	глави	2	
розділу	II)

АНКЕТА
щодо ділової репутації керівника заявника (у разі 
створення одноособового виконавчого органу), 

керівника та членів виконавчого органу заявника (у 
разі створення колегіального виконавчого органу), 
голови та членів наглядової ради заявника (у разі 
створення наглядової ради), головного бухгалтера 

заявника (або особи, яка виконує обов'язки з 
ведення бухгалтерського обліку у заявника), 

керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) 
(у разі створення окремого структурного підрозділу) 

або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі 
призначення окремої посадової особи)

1. 	____________________________________________
______________________________________________

(прізвище,	ім'я,	по	батькові)
2.	Паспортні	дані		_______________________________
______________________________________________
(серія	(за	наявності),	номер,	дата	видачі,	ким	виданий,	дата,	місяць	та	

рік	народження,	місце	народження)
3.	Громадянство		_______________________________

(країна)
4.	Адреса	місця	реєстрації		_______________________
______________________________________________

(країна,	область,	район,	назва	населеного	пункту,
______________________________________________

вулиця,	номери	будинку	та	квартири,	поштовий	індекс)
5.	Адреса	постійного	місця	проживання/перебування	або	
інша	 адреса,	 за	 якою	 здійснюється	 зв'язок	 з	фізичною	
особою		_______________________________________
______________________________________________

(країна,	область,	район,	назва	населеного	пункту,	
______________________________________________ .

вулиця,	номери	будинку	та	квартири,	поштовий	індекс)
6.	 Реєстраційний	 номер	 облікової	 картки	 платника	 по-
датків	(у	разі	наявності)		_________________________
______________________________________________
7.	Місце	роботи,	займана	посада	(в	тому	числі	у	заявни-
ка)	за	останні	три	роки		__________________________
______________________________________________

(повне	найменування	та	ідентифікаційний	код	юридичної	особи,	
найменування	посади,	період	перебування	на	посаді	 

з_______	до	_______;	причина	звільнення)
______________________________________________
8.*	Місце	роботи,	займана	посада		_________________
______________________________________________

(повне	найменування	та	ідентифікаційний	код	юридичної	особи,	
найменування	посади,	період	перебування	на	посаді	 

з_______	до	_______;	причина	звільнення)
9.**	Реквізити	договору	про	ведення	бухгалтерського	об-
ліку	 (в	 разі	 організації	 ведення	 бухгалтерського	 обліку	
централізованою	 бухгалтерією	 або	 аудиторською	 фір-
мою)		_________________________________________

(номер,	дата	укладення	та	строк	дії	договору)
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10.	Чи	застосовувались	до	Вас	обмеження	щодо	права	
обіймати	певні	посади	або	займатися	певною	діяльніс-
тю?		__________________________________________
______________________________________________
(якщо	так,	зазначити,	у	зв'язку	з	чим,	коли	та	на	який	строк	накладено	

таке	обмеження)
11.	Чи	маєте	Ви	судимість,	в	тому	числі	за	злочини	проти	
власності	у	сфері	господарської	діяльності	та/або	у	сфе-
рі	службової	діяльності,	не	погашену	або	не	зняту	в	уста-
новленому	порядку?
______________________________________________ .

(якщо	так,	вказати	рік,	підставу)
12.	Чи	 займали	Ви	протягом	останніх	двох	років	 посади	
керівника	та/або	члена	виконавчого	органу,	головного	бух-
галтера,	керівника	служби	внутрішнього	аудиту	(контролю)	
або	внутрішнього	аудитора	(контролера)	у	професійному	
учаснику	на	будь-яку	дату	протягом	одного	року,	що	пере-
дує	прийняттю	рішення	про	банкрутство	такого	професій-
ного	учасника	та/або	його	ліквідацію	за	рішенням	суду;	до	
якого	застосовувалась	санкція	-	анулювання	ліцензії?
______________________________________________
______________________________________________
(якщо	так,	зазначити	найменування	юридичної	особи,	ідентифікацій-
ний	код	юридичної	особи,	посаду	в	цій	юридичній	особі,	інформацію	

про	причини	та	підстави	для	прийняття	такого	рішення	тощо)
13.	Чи	застосовувалась	до	Вас	санкція	анулювання	сер-
тифіката	на	право	провадження	професійної	діяльності	з	
цінними	паперами?		_____________________________
______________________________________________

(якщо	так,	вказати	підставу)
14.	Чи	притягувались	Ви	більше	ніж	два	рази	протягом	
останнього	року	до	адміністративної	відповідальності	за	
порушення	законодавства	на	ринку	цінних	паперів	(крім	
посадових	осіб	компанії	з	управління	активами	ІСІ)?		 _
______________________________________________

(якщо	так,	вказати	дату	та	зазначити	підстави)
15.	Чи	вчинили	Ви	як	посадова	особа	компанії	з	управ-
ління	активами	 ІСІ	більше	трьох	адміністративних	пра-
вопорушень	на	фондовому	ринку?		________________
______________________________________________

(якщо	так,	зазначити	підстави)
16.	Чи	викликали	Вас	на	підписання	протоколів	про	адмі-
ністративні	правопорушення	на	ринку	цінних	паперів?	 
______________________________________________
(якщо	так,	зазначити,	хто	(Комісія	або	її	територіальні	органи),	коли	та	
за	яких	підстав,	і	чи	з'являлись	Ви	на	підписання	протоколу,	якщо	ні,	

то	за	яких	об'єктивних	підстав)
17.	Чи	маєте	Ви	несплачені	штрафні	санкції,	які	наклада-
лись	за	правопорушення	на	ринку	цінних	паперів?		___
______________________________________________
(якщо	так,	зазначаються	розмір	санкції,	коли	та	за	що	їх	накладено	
(зміст	порушення),	причини	несплати	штрафних	санкцій	і	факт	

наявності	або	відсутності	податкового	боргу)
18.	Чи	було	Вас	звільнено	протягом	останніх	п'яти	років	
на	вимогу	державного	органу	 (у	тому	числі	 іноземного)	
та	на	підставі	пунктів	2	-	4,	7,	8	частини	першої	статті	40	
та	статті	41	(крім	пункту	5	частини	першої	цієї	статті)	Ко-
дексу	законів	про	працю	України?		_________________
______________________________________________

(якщо	так,	то	вказати	підстави)
19.	Чи	перебуваєте	Ви	в	переліку	осіб,	пов'язаних	зі	здій-
сненням	терористичної	діяльності	або	стосовно	яких	за-
стосовано	 міжнародні	 санкції	 в	 установленому	 законо-
давством	порядку?	_________(так/ні)

20.	Чи	застосовувались	до	Вас	економічні	та	інші	обмеж-
увальні	заходи	(санкції)	органами	іноземних	держав	(крім	
держав,	що	здійснюють	збройну	агресію	проти	України	у	
значенні,	 наведеному	 у	 статті	 1	 Закону	 України	 «Про	
оборону	України»,	та	(або)	дії	яких	створюють	умови	для	
виникнення	 воєнного	 конфлікту,	 застосування	 воєнної	
сили	проти	України),	міждержавними	об'єднаннями,	між-
народними	організаціями	або	Україною?		___________
______________________________________________

(якщо	так,	зазначити,	ким,	коли	та	за	яких	підстав)
21.	Чи	були	Ви	протягом	останніх	двох	років	особою,	що	
здійснювала	контроль	у	фінансовій	установі	та/або	у	разі	
відсутності	 осіб	 у	 структурі	 власності,	 що	 здійснювали	
контроль,	кінцевим	бенефіціарним	власником	(контроле-
ром),	здійснювала	повноваження	одноосібного	виконав-
чого	органу	(або	призначена	головою	або	членом	колегі-
ального	 виконавчого	 органу)	 фінансової	 установи	 та	
діяльність	(бездіяльність)	якої	призвела	до	прийняття	рі-
шень	про	банкрутство	(примусову	ліквідацію)	фінансової	
установи,	призначення	тимчасового	керівника	(тимчасо-
вої	адміністрації)	станом	на	будь-яку	дату	протягом	од-
ного	 року,	що	 передує	 зазначеним	 подіям,	що	 не	 були	
скасовані	у	встановленому	законодавством	порядку	?
______________________________________________
______________________________________________
(найменування	юридичної	особи,	ідентифікаційний	код	юридичної	
особи,	відсоток	володіння	в	ній	(посада),	інформація	про	причини	та	

підстави	для	прийняття	такого	рішення	тощо	)
22.	Чи	були	Ви	протягом	останніх	двох	років	особою,	що	
здійснювала	контроль	у	фінансовій	установі	 та/або	у	разі	
відсутності	осіб	у	структурі	власності,	що	здійснювали	контр-
оль,	 кінцевим	 бенефіціарним	 власником	 (контролером),	
особою,	яка	здійснювала	повноваження	одноосібного	вико-
навчого	органу	(або	призначена	головою	або	членом	коле-
гіального	виконавчого	органу)	фінансової	установи	та	діяль-
ність	(бездіяльність)	якої	призвела	до	застосування	санкції	
у	вигляді	анулювання	(відкликання)	відповідної	ліцензії	на	
ринку	фінансових	послуг	(крім	анулювання	ліцензії	у	зв'язку	
з	 нездійсненням	 ліцензіатом	 певного	 виду	 діяльності	 на	
ринку	фінансових	послуг),	що	не	була	скасована	у	встанов-
леному	законодавством	порядку,	станом	на	будь-яку	дату	
протягом	одного	року,	що	передує	зазначеним	подіям?	
______________________________________________
______________________________________________
(найменування	юридичної	особи,	ідентифікаційний	код	юридичної	
особи,	відсоток	володіння	в	ній	(посада),	інформація	про	причини	та	

підстави	для	прийняття	такого	рішення	тощо)
23.	Чи	є	Ви	особою,	яка	має	юридичне	право	володіти,	
користуватись	 та	 розпоряджатись	 правами	щодо	 істот-
ної	 участі	 у	 професійному	 учаснику	 фондового	 ринку,	
але	діє	за	вказівками	бенефіціарних	власників?	
______________________________________________
______________________________________________
(якщо	так,	то	зазначити	для	фізичної	особи,	яка	є	кінцевим	бенефіці-
арним	власником,	прізвище,	ім’я,	по	батькові,	місце	проживання,	

паспортні	дані	(номер,	серія	(за	наявності),	ким	виданий),	реєстрацій-
ний	номер	облікової	картки	платника	податків	(у	разі	наявності),	та	на	

підставі	яких	документів	встановлені	такі	відносини)
Я,		___________________________________________ ,

(прізвище,	ім'я,	по	батькові)
стверджую,	що	надана	інформація	є	правдивою,	повною	
станом	на	дату	її	подання	та	не	заперечую	проти	пере-
вірки	Комісією	достовірності	поданих	документів	та	пер-
сональних	даних,	що	в	них	містяться.
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Надаю	 згоду	 на	 обробку	 моїх	 персональних	 даних	 та	
усвідомлюю,	що	 у	 випадку,	 передбаченому	 законодав-
ством	України,	надана	інформація	може	бути	доведена	
до	відома	інших	державних	органів.
Номери	телефону	та	факсу,	що	доступні	в	робочий	час,	
______________________________________________

Підписано:					______										________							_______
	 (число)	 	(місяць)		 (рік)

Підпис	фізичної	особи		 __________________________

Примітка.	У	разі	неможливості	надання	інформації	із	за-
значених	в	анкеті	питань	-	викласти	причину.
____________
*	Заповнюється	головним	бухгалтером	(особою,	яка	виконує	обов'язки	
з	ведення	бухгалтерського	обліку)	на	підтвердження	норм	Професій-
них	вимог	до	головних	бухгалтерів	професійних	учасників	ринку	цінних	
паперів,	затверджених	рішенням	Національної	комісії	з	цінних	паперів	
та	фондового	ринку	від	25	квітня	2013	року	№	769,	зареєстрованих	в	
Міністерстві	юстиції	України	21	травня	2013	року	за	№	793/23325.
** Заповнюється	особою,	яка	виконує	обов'язки	з	ведення	бухгалтер-
ського	обліку	(в	разі	ведення	бухгалтерського	обліку	на	договірних	за-
садах	централізованою	бухгалтерією	або	аудиторською	фірмою).

Додаток	8
до	Ліцензійних	умов	провадження	
професійної	діяльності	на	
фондовому	ринку	(ринку	цінних	
паперів)	-	діяльності	з	управління	
активами	інституційних	інвесторів	
(діяльності	з	управління	активами)
(підпункт	13	пункту	1	глави	2	
розділу	II)

Інформація  
про власників та пов’язаних осіб заявника 

Таблиця 1. Інформація про власників заявника
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зичні	особи
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Усього: 100

____________
*	Інформація	про	спільне	з	іншими	особами	володіння	часткою	у	заяв-
ника:
______________________________________________
______________________________________________ .
У	разі	наявності	спільного	володіння	зазначається	інформація	про	осіб,	
спільно	з	якими	є	володіння	часткою	у	заявника,	 із	зазначенням	під-
став,	чому	участь	вважається	спільною,	та	шляхів	її	придбання.	Зазна-
чаються	 повне	 найменування,	 місцезнаходження,	 ідентифікаційний	
код	щодо	кожної	юридичної	особи	-	співвласника.	Зазначаються	пріз-
вище,	ім’я	та	по	батькові,	паспортні	дані	(номер,	серія	(за	наявності),	
ким	 і	 коли	виданий),	реєстраційний	номер	облікової	 картки	платника	
податків	(за	наявності)	щодо	кожної	фізичної	особи	-	співвласника.
**	Для	фізичних	осіб,	які	через	свої	релігійні	переконання	відмовилися	від	
прийняття	 реєстраційного	 номера	 облікової	 картки	 платника	 податків,	
офіційно	повідомили	про	це	відповідний	контролюючий	орган	та	мають	
відмітку	в	паспорті,	зазначаються	серія	(за	наявності)	та	номер	паспорта.
***	 Заповнюється,	 якщо	 у	 власника	 заявника	 є	 опосередкована	 частка	
(опосередковане	володіння	у	будь-якому	розмірі)	у	заявнику,	та	становить	
підсумок	інформації,	зазначеної	в	колонці	7,	та	опосередкованої	частки.

Таблиця 2. Інформація про набуття права голосу
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*	Заповнюється,	якщо	у	особи,	яка	набула	права	голосу	у	заявнику,	є	
пряма	та/або	опосередкована	частка	(у	будь-якому	розмірі)	у	заявнику,	
та	становить	підсумок	 інформації,	 зазначеної	в	 колонці	4,	 та	прямої/
опосередкованої	частки.

Таблиця 3. Інформація про пов'язаних осіб 
власників заявника - фізичних осіб
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

____________
*	Для	фізичних	осіб,	які	через	свої	релігійні	переконання	відмовилися	від	
прийняття	 реєстраційного	 номера	 облікової	 картки	 платника	 податків,	
офіційно	повідомили	про	це	відповідний	контролюючий	орган,	мають	від-
мітку	в	паспорті,	зазначаються	серія	(за	наявності)	та	номер	паспорта.
**	Т	-	торговці	цінними	паперами,	К	-	компанії	з	управління	активами	інсти-
туційних	інвесторів,	Д	–	депозитарні	установи,	О	-	організатори	торгівлі,	
Н	-	незалежні	оцінювачі	майна,	А	-	аудитори,	І	-	інше	господарське	това-
риство	(якщо	частка	особи	чи	групи	пов'язаних	з	нею	осіб	у	ньому	дорів-
нює	або	перевищує	10	%	та/або	особа	є	керівником	цього	товариства).

Таблиця 4. Інформація про юридичних осіб, в яких 
власники заявника - юридичні особи беруть участь
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*	Т	-	торговці	цінними	паперами,	К	-	компанії	з	управління	активами	інсти-
туційних	інвесторів,	Д	–	депозитарні	установи,	О	-	організатори	торгівлі,	
Н	-	незалежні	оцінювачі	майна,	А	-	аудитори,	І	-	інше	господарське	това-
риство	(якщо	частка	особи	у	ньому	дорівнює	або	перевищує	10	%).

Таблиця 5. Інформація про осіб, які прямо 
володіють 10-ма та більше % статутного капіталу 

юридичних осіб - власників заявника
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*	Для	фізичних	осіб,	які	через	свої	релігійні	переконання	відмовилися	від	
прийняття	 реєстраційного	 номера	 облікової	 картки	 платника	 податків,	
офіційно	повідомили	про	це	відповідний	контролюючий	орган	та	мають	
відмітку	в	паспорті,	зазначаються	серія	(за	наявності)	та	номер	паспорта.
**	Інформація	про	спільне	з	іншими	особами	пряме	володіння	істотною	
участю	у	власника	заявника:
__________________________________________________________
__________________________________________________________.
За	наявності	спільного	володіння	зазначається	інформація	про	осіб,	спіль-
но	з	якими	є	пряме	володіння	істотною	участю	у	власника	заявника,	із	за-
значенням	підстав,	чому	участь	вважається	спільною,	та	шляхів	 її	при-
дбання.	 Зазначаються	 повне	 найменування,	 місцезнаходження,	
ідентифікаційний	код	щодо	кожної	юридичної	особи	-	співвласника.	Зазна-

чаються	прізвище,	ім'я	та	по	батькові,	паспортні	дані	(номер,	серія	(за	на-
явності),	ким	і	коли	виданий),	реєстраційний	номер	облікової	картки	плат-
ника	податків	(за	наявності)	щодо	кожної	фізичної	особи	-	співвласника.

Таблиця 6. Інформація про осіб, які опосередковано 
володіють 10-ма та більше % статутного капіталу 

юридичних осіб - власників заявника
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*	Для	фізичних	осіб,	які	через	свої	релігійні	переконання	відмовилися	від	
прийняття	 реєстраційного	 номера	 облікової	 картки	 платника	 податків,	
офіційно	повідомили	про	це	відповідний	контролюючий	орган	та	мають	
відмітку	в	паспорті,	зазначаються	серія	(за	наявності)	та	номер	паспорта.
**	Інформація	про	спільне	з	іншими	особами	опосередковане	володін-
ня	істотною	участю	у	власника	заявника:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
За	наявності	спільного	володіння	зазначається	інформація	про	осіб,	спіль-
но	з	якими	є	опосередковане	володіння	істотною	участю	у	власника	за-
явника,	із	зазначенням	підстав,	чому	участь	вважається	спільною,	та	шля-
хів	її	придбання.	Зазначаються	повне	найменування,	місцезнаходження,	
ідентифікаційний	код	щодо	кожної	юридичної	особи	-	співвласника.	Зазна-
чаються	прізвище,	ім'я	та	по	батькові,	паспортні	дані	(номер,	серія	(за	на-
явності),	ким	і	коли	виданий),	реєстраційний	номер	облікової	картки	плат-
ника	податків	(за	наявності)	щодо	кожної	фізичної	особи	-	співвласника.

Таблиця 7. Інформація про кінцевих бенефіціарних 
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____________
*	Для	фізичних	осіб,	які	через	свої	релігійні	переконання	відмовилися	
від	прийняття	реєстраційного	номера	облікової	картки	платника	подат-
ків,	 офіційно	 повідомили	 про	 це	 відповідний	 контролюючий	 орган	 та	
мають	відмітку	в	паспорті,	зазначаються	серія	(за	наявності)	та	номер	
паспорта.
**	Т	-	торговці	цінними	паперами,	К	-	компанії	з	управління	активами	
інституційних	 інвесторів,	 Д	 –	 депозитарні	 установи,	О	 -	 організатори	
торгівлі,	Н	-	незалежні	оцінювачі	майна,	А	-	аудитори,	І	-	інше	господар-
ське	товариство.

Таблиця 8. Інформація про юридичних осіб, у яких 
заявник бере участь
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____________
*	Т	-	торговці	цінними	паперами,	К	-	компанії	з	управління	активами	ін-
ституційних	інвесторів,	Д	–	депозитарні	установи,	О	-	організатори	тор-
гівлі,	Н	-	незалежні	оцінювачі	майна,	А	-	аудитори,	І	-	інше	господарське	
товариство	(якщо	частка	особи	в	ньому	дорівнює	або	перевищує	5	%).

Таблиця 9. Інформація про керівника заявника та 
його пов'язаних осіб
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*	Для	фізичних	осіб,	які	через	свої	релігійні	переконання	відмовилися	
від	прийняття	реєстраційного	номера	облікової	картки	платника	подат-
ків,	 офіційно	 повідомили	 про	 це	 відповідний	 контролюючий	 орган	 та	
мають	відмітку	в	паспорті,	зазначаються	серія	(за	наявності)	та	номер	
паспорта.
**	Т	-	торговці	цінними	паперами,	К	-	компанії	з	управління	активами	
інституційних	 інвесторів,	 Д	 –	 депозитарні	 установи,	О	 -	 організатори	
торгівлі,	Н	-	незалежні	оцінювачі	майна,	А	-	аудитори,	І	-	інше	господар-
ське	товариство	(якщо	частка	особи	чи	групи	пов'язаних	з	нею	осіб	у	
ньому	дорівнює	або	перевищує	10	%).

Достовірність	та	повноту	поданої	інформації	засвідчую.
«___»	__________	20	__	року
Керівник	_____________							__________________

	 (підпис)		 (прізвище,	ініціали)

Додаток	11
до	Ліцензійних	умов	провадження	
професійної	діяльності	на	
фондовому	ринку	(ринку	цінних	
паперів)	-	діяльності	з	управління	
активами	інституційних	інвесторів	
(діяльності	з	управління	активами)
(абзац	перший	пункту	5	розділу	VI)

«___»	____________	20__	року	№	___
													(дата	написання	заяви)

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку - 
діяльності з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами)

Заявник		______________________________________
______________________________________________ ,

(повне	найменування)
місцезнаходження		______________________________ ,	
номер	телефону		_______________________________ ,
номер	факсу		__________________________________ ,	
електронна	адреса		_____________________________ ,
ідентифікаційний	код	юридичної	особи	_____________ ,
просить	анулювати	ліцензію	на	провадження	професій-
ної	діяльності	на	фондовому	ринку	-	діяльності	з	управ-
ління	 активами	 інституційних	 інвесторів	 (діяльності	 з	
управління	активами).
Примірник	опису	(переліку)	документів	додається*.

Керівник	
юридичної	особи

__________
(підпис)

________________
(прізвище,	ініціали)

____________
*	Щодо	кожного	документа	зазначити	вид	інформації:	«конфіденційна»	
або	«неконфіденційна».	При	цьому	до	конфіденційної	може	бути	відне-
сено	інформацію,	передбачену	Законами	України	«Про	інформацію»,	
«Про	доступ	до	публічної	інформації».

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

28.09.2017	 	м.	Київ		 №	718

Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку

Зареєстровано	в	Міністерстві	юстиції	України	
25	жовтня	2017	року	за	№	1307/31175

Відповідно	 до	 пункту	 13	 статті	 8	 Закону	 України	 «Про	
державне	регулювання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»,	За-
кону	України	«Про	депозитарну	систему	України»,	з	метою	
приведення	нормативно-правових	актів	Національної	комі-
сії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	у	відповідність	до	
Закону	України	від	26	листопада	2015	року	№	835-VIII	«Про	
внесення	змін	до	Закону	України	«Про	державну	реєстра-
цію	юридичних	осіб	та	фізичних	осіб	–	підприємців»	та	де-
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яких	інших	законодавчих	актів	України	щодо	децентраліза-
ції	 повноважень	 з	 державної	 реєстрації	 юридичних	 осіб,	
фізичних	осіб	–	підприємців	та	громадських	формувань»

Національна комісія 
 з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1.	Внести	до	Ліцензійних	умов	провадження	професій-

ної	діяльності	на	фондовому	ринку	(ринку	цінних	папе-
рів)	–	депозитарної	діяльності	та	клірингової	діяльності,	
затверджених	рішенням	Національної	комісії	з	цінних	па-
перів	та	фондового	ринку	від	21	травня	2013	року	№	862,	
зареєстрованих	в	Міністерстві	юстиції	України	06	червня	
2013	року	за	№	897/23429	(зі	змінами),	такі	зміни:
1)	у	розділі	І:
у	пункті	1	слова	«Про	державну	реєстрацію	юридич-

них	осіб	та	фізичних	осіб	-	підприємців»	замінити	слова-
ми	«Про	державну	реєстрацію	юридичних	осіб,	фізичних	
осіб	-	підприємців	та	громадських	формувань»;
доповнити	розділ	новим	пунктом	5	в	такій	редакції:
«5.	 Відбиток	 печатки	 не	 є	 обов’язковим	 реквізитом	

будь-якого	з	документів,	подання	яких	до	Комісії	перед-
бачено	 цими	 Ліцензійними	 умовами.	 Копії	 документів,	
подання	яких	до	Комісії	передбачено	цими	Ліцензійними	
умовами,	вважаються	засвідченими	у	встановленому	по-
рядку,	якщо	на	таких	копіях	проставлено	підпис	уповно-
важеної	особи	ліцензіата.»;
2)	у	розділі	ІІ:
у	главі	1:
в	 абзаці	 шостому	 пункту	 3	 слово	 «місяця»	 замінити	

словами	«трьох	місяців»;
у	пункті	5:
абзац	другий	доповнити	словами	«у	тому	числі	стаж	

роботи	на	керівних	посадах	не	менше	одного	року»;
в	абзаці	четвертому:
перше	речення	після	слова	«призначити»	доповнити	

словами	«нового	керівника	або»;	
у	другому	реченні	слова	«Така	особа»	замінити	слова-

ми	«Особа,	яка	тимчасово	виконує	обов’язки	керівника»;
після	абзацу	четвертого	доповнити	абзацом	п’ятим	та-

кого	змісту:	
«Уповноважений	орган	ліцензіата	не	пізніше	тримісяч-

ного	строку	перебування	на	посаді	особи,	яка	тимчасово	
виконує	обов’язки	керівника,	повинен	призначити	на	по-
саду	нового	керівника	 (крім	випадку	тимчасової	відсут-
ності	керівника).	Такий	керівник	повинен	відповідати	ви-
могам,	встановленим	до	керівника.».
У	зв’язку	з	цим	абзац	п’ятий	вважати	абзацом	шостим;
абзац	шостий	після	слів	«На	час»	доповнити	словом	

«тимчасової»;
у	 пункті	 7	 слова	 «,	 переоформлення	 ліцензії,	 видачі	

дубліката	та	копії	ліцензії»	виключити;
у	пункті	9:
в	 абзаці	 четвертому	 слова	 «банку	 та»	 виключити	 та	

доповнити	словами	«(для	банків	–	на	власному	веб-сайті	
та/або	 шляхом	 публікації	 у	 періодичному	 або	 неперіо-
дичному	виданні	(у	повному	обсязі)»;
після	 абзацу	 четвертого	 доповнити	 пункт	 абзацами	

п’ятим	-	восьмим	такого	змісту:
«Фінансова	 звітність	 ліцензіата	 повинна	 відповідати	

вимогам	 Міжнародних	 стандартів	 фінансової	 звітності,	
що	є	її	концептуальною	основою.

Річна	фінансова	звітність	ліцензіата	має	бути	підтвер-
джена	аудитором	(аудиторською	фірмою).
Аудиторський	висновок,	який	оприлюднюється	ліцен-

зіатом,	 має	 відповідати	 вимогам,	 встановленим	 рішен-
ням	Комісії	від	12	лютого	2013	року	№	160	«Про	затвер-
дження	Вимог	до	аудиторського	висновку,	що	подається	
до	Національної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	фондового	
ринку	при	отриманні	ліцензії	на	здійснення	професійної	
діяльності	 на	ринку	цінних	паперів»,	 зареєстрованим	у	
Міністерстві	 юстиції	 України	 11	 березня	 2013	 року	 за	
№		386/22918	(із	змінами).
Аудиторський	 висновок	 (звіт	 незалежного	 аудитора)	

можуть	надавати	тільки	аудиторські	фірми,	включені,	 у	
тому	числі	на	період	проведення	аудиторської	перевірки,	
до	 реєстру	 аудиторських	 фірм,	 які	 можуть	 проводити	 
аудиторські	перевірки	професійних	учасників	ринку	цін-
них	паперів,	що	ведеться	Комісією.».
У	зв’язку	з	цим	абзаци	п’ятий	-	восьмий	вважати	відпо-

відно	абзацами	дев’ятим	-	дванадцятим;
у	главі	2:
в	абзаці	другому	пункту	1	цифру	«I»	замінити	цифра-

ми	«II»;
в	 абзаці	 першому	 пункту	 2	 слова	 «та	 діяльності	 з	

управління	активами»	виключити;
в	абзаці	першому	пункту	2	глави	3	слова	«та	діяльнос-

ті	з	управління	активами»	виключити;
3)	у	розділі	ІІІ:
абзац	другий	пункту	7	після	слів	«які	здійснюють	інші	

види»	доповнити	словом	«професійної»;
в	 абзаці	 першому	пункту	 9	 слова	«переоформлення	

ліцензії,	видачі	дубліката	та	копії	ліцензії,»	виключити;
4)	у	розділі	IV:
абзац	перший	пункту	2	після	слів	«в	результаті	пере-

творення»	доповнити	словами	«(крім	перетворення	акці-
онерного	товариства	в	інше	господарське	товариство)»,	
після	слів	«разом	з	оригіналом	ліцензії»	доповнити	сло-
вами	«(за	наявності)»,	слова	«,	переоформлення	ліцен-
зії»	виключити;
пункт	3	виключити.
У	зв’язку	з	цим	пункти	4	–	25	вважати	відповідно	пунк-

тами	3	–	24;
в	абзаці	шостому	пункту	3,	абзаці	другому	пункту	4	та	

пункті	5	слова	«,	переоформлення	ліцензії»	виключити;
у	пункті	7:
у	підпункті	3	слова	«,	переоформлення	ліцензії,	видачі	

дубліката	та	копії	ліцензії»	виключити;
у	 підпунктах	 5,	 11,	 12,	 15	 слова	 «,	 переоформлення	

ліцензії»	виключити;
у	підпункті	16:
в	абзаці	першому	слова	«у	разі	зміни	особи	(осіб),	яка	

(які)	здійснює(ють)	повноваження	одноосібного	виконав-
чого	органу	(або	осіб,	що	призначені	головою	та	членами	
колегіального	 органу),	 керівника	 служби	 внутрішнього	
аудиту	 (контролю)	 (керівника	 структурного	 підрозділу	
або	 окремої	 посадової	 особи)	 та	 головного	 бухгалтера	
ліцензіата	 (крім	 банку),	 подається»	 та	 слова	 «,	 пере-
оформлення	ліцензії»	виключити;
абзац	другий	викласти	в	такій	редакції:
«Зазначена	анкета	подається	у	разі	змін	щодо	іденти-

фікації,	 трудової	 діяльності,	 ділової	 репутації	 зазначе-
них	осіб	 та/або	призначення	нових	осіб,	 які	 виконують	
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такі	обов’язки	 (крім	випадку	тимчасової	відсутності	 ке-
рівника);»; 
у	підпункті	17	слова	«,	переоформлення	ліцензії»	ви-

ключити;
підпункт	18	викласти	в	такій	редакції:
«18)	довідку	про	прямих	власників	 та	 власників	 з	 іс-

тотною	участю	у	структурі	власності	заявника	(ліцензіа-
та)	згідно	з	таблицею	1	«Структура	власності	заявника	
(ліцензіата)»	та	таблицею	2	«Інформація	про	юридичних	
осіб,	у	яких	заявник	(ліцензіат)	має	частку	у	статутному	
(складеному)	капіталі	цих	юридичних	осіб»,	яка	додаєть-
ся	до	заяви	про	видачу	ліцензії,	з	доданням	схематично-
го	зображення	такої	структури.
Подається	у	разі	 зміни	прямих	власників,	 які	 володі-

ють	5	 і	 більше	відсотками,	 та/або	 у	разі	 зміни	осіб,	 які	
здійснюють	опосередкований	контроль	за	заявником;»;
у	пункті	8	цифру	«8»	замінити	цифрою	«7»;
в	абзаці	другому	пункту	11	слова	«Єдиному	державно-

му	реєстрі	юридичних	осіб	та	фізичних	осіб	-	підприєм-
ців»	 замінити	 словами	 «Єдиному	 державному	 реєстрі	
юридичних	осіб,	фізичних	осіб	-	підприємців	та	громад-
ських	формувань»;
у	пункті	12:
в	абзаці	першому	слова	«,	переоформлення	ліцензії,	

видачі	дубліката	та	копії	ліцензії»	виключити;
абзац	четвертий	викласти	в	такій	редакції:
«довідку	про	прямих	власників	та	власників	з	істотною	

участю	у	структурі	власника	заявника	(ліцензіата)	з	до-
данням	схематичного	зображення	такої	структури.»;
у	пунктах	15,	17	цифри	«16»	замінити	цифрами	«14»;
абзац	 перший	 пункту	 24	 після	 слів	 «номер	 ліцензії»	

доповнити	словами	«(у	разі	наявності)».
2.	Внести	до	Порядку	 та	умов	надання	статусу	Цен-

трального	депозитарію	цінних	паперів,	затверджених	рі-
шенням	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондо-
вого	ринку	від	16	квітня	2013	року	№	597,	зареєстрованих	
у	 Міністерстві	 юстиції	 України	 26	 квітня	 2013	 року	 за	
№	688/23220,	такі	зміни:
1)	у	пункті	9	слова	«Єдиному	державному	реєстрі	юри-

дичних	осіб	та	фізичних	осіб	–	підприємців»	замінити	сло-
вами	«Єдиному	державному	реєстрі	юридичних	осіб,	фі-
зичних	осіб	–	підприємців	та	громадських	формувань»;
2)	доповнити	Порядок	новим	пунктом	32	такого	змісту:
«32.	 Відбиток	 печатки	 не	 є	 обов’язковим	 реквізитом	

будь-якого	з	документів,	подання	яких	до	Комісії	перед-
бачено	цим	Порядком.	Копії	документів,	подання	яких	до	
Комісії	передбачено	цим	Порядком,	вважаються	засвід-
ченими	у	встановленому	порядку,	якщо	на	таких	копіях	
проставлено	підпис	уповноваженої	особи	ліцензіата.».
3.	 Департаменту	методології	 регулювання	 професій-

них	учасників	ринку	цінних	паперів	 (І.	Курочкіна)	забез-
печити	подання	цього	рішення	на	державну	реєстрацію	
до	Міністерства	юстиції	України.
4.	 Управлінню	 міжнародної	 співпраці	 та	 комунікацій	

(О.	Юшкевич)	забезпечити	опублікування	цього	рішення	
в	офіційному	друкованому	виданні	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку.
5.	Департаменту	інформаційних	технологій	(Є.	Фомен-

ко)	забезпечити	оприлюднення	цього	рішення	на	офіцій-
ному	веб-сайті	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	
фондового	ринку.

6.	Це	рішення	набирає	чинності	з	дня	його	офіційного	
опублікування.
7.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондово-
го	ринку	О.	Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

05.10.2017		 м.	Київ		 №	739

Про внесення змін до Поло-
ження про порядок розміщен-
ня, обігу та викупу цінних па-
перів інституту спільного 
інвестування

Зареєстровано	в	Міністерстві	юстиції	України	
26	жовтня	2017	року	за	№	1312/31180

Відповідно	до	пункту	13	статті	8	Закону	України	«Про	
державне	регулювання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»,	
статей	50,	55,	58	Закону	України	«Про	інститути	спільно-
го	 інвестування»,	 Закону	України	 «Про	цінні	 папери	 та	
фондовий	 ринок»,	 Закону	 України	 від	 23	 березня	
2017	року	№	1982-VIIІ	«Про	внесення	змін	до	деяких	за-
конодавчих	 актів	 України	 щодо	 використання	 печаток	
юридичними	 особами	 та	фізичними	 особами	 –	 підпри-
ємцями»

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1.	Внести	до	Положення	про	порядок	розміщення,	обі-

гу	та	викупу	цінних	паперів	 інституту	спільного	 інвесту-
вання,	 затвердженого	 рішенням	 Національної	 комісії	 з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку	від	30	липня	2013	року	
№	1338,	зареєстрованого	в	Міністерстві	юстиції	України	
28	серпня	2013	року	за	№	1475/24007	(із	змінами)	(далі	–	
Положення),	такі	зміни:
1)	пункт	3	розділу	І	виключити;
2)	у	розділі	V:
у	пункті	3	слова	«і	засвідчується	печатками	компанії	з	

управління	активами	та	зберігача	(у	разі	укладення	до-
говору	про	обслуговування	активів	ІСІ)»	виключити;
у	пункті	4:
в	 абзаці	 четвертому	 слова	 «і	 засвідчений	 печаткою	

компанії	з	управління	активами»	виключити;
в	абзаці	п’ятому	слово	«печаткою»	замінити	словами	

«підписом	уповноваженої	особи»;
пункт	6	після	абзацу	четвертого	доповнити	новим	аб-

зацом	п’ятим	такого	змісту:
«надана	 інформація	щодо	проведеної	 оцінки	активів	

не	відповідає	вимогам	Міжнародних	стандартів	фінансо-
вої	звітності	та	обраній	компанією	з	управління	активами	
обліковій	політиці;».
У	зв’язку	з	цим	абзаци	п’ятий	–	сьомий	вважати	відпо-

відно	абзацами	шостим	–	восьмим;
пункт	8	доповнити	новим	абзацом	такого	змісту:
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ІНфоРмАцІйНІ ПоВІДомЛЕННЯ ТА 
НоВИНИ НКцПфР
НКцПфР відновила,  

зупинила, скасувала обіг цінних паперів
Згідно	 з	 розпорядженням	 уповноваженої	 особи	 Націо-

нальної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку,	 
т.	в.	о.	директора	департаменту	корпоративного	управління	
та	корпоративних	фінансів,	на	підставі	рішення	Комісії	 від	
10.11.2015	№1843	(із	змінами),	на	підставі	рішення	Комісії	
від	10.11.2015	№1843	(зі	змінами),	на	підставі	п.п.1	п.4.	гл.	1	
розд.	ІV	Положення	про	порядок	здійснення	емісії	облігацій	
підприємств,	облігацій	міжнародних	фінансових	організацій	
та	 їх	 обігу,	 затвердженого	 рішенням	Комісії	 від	 27.12.13	 р	
№	 2998,	 зареєстрованого	 в	 Міністерстві	 юстиції	 України	
28.01.14р.	за	№171/24948	(зі	змінами),	та	відповідно	до	до-

кументів,	отриманих	від	ТОВ	«Бетон	Сервіс»,	код	за	ЄДРПОУ	
32375528,	01013,	м.Київ,	вул.	Промислова,	буд.4,	на	скасу-
вання	реєстрації	випуску	облігацій	серії	«В»	у	зв’язку	з	пога-
шенням.	Скасовано	реєстрацію	випуску	облігацій	ТоВ «Бе-
тон Сервіс» серії «В».	Свідоцтво	про	реєстрацію	випуску	
облігацій	 ТОВ	 «Бетон	 Сервіс»	 серії	 «В»	 від	 27.12.2013р.	
№302/2/2013,	видане	10.07.2014р.	Національною	комісією	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку,	анульовано	–	розпоря-
дження №332 -Кф- С – о від 10 листопада 2017 року.

14.11.2017 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.

«Недостатність	 активів	Фонду	 для	 повернення	 в	 по-
вному	обсязі	та	з	дотриманням	строку,	зазначеного	в	аб-
заці	другому	цього	пункту,	учасникам	такого	Фонду	всіх	
залучених	до	Фонду	коштів	покривається	за	рахунок	ко-
штів	компанії	з	управління	активами.»;
3)	у	додатках	2,	3,	6,	8,	9	до	Положення	літери	«М.П.»	

виключити.
2.	 Департаменту	методології	 регулювання	 професій-

них	учасників	ринку	цінних	паперів	 (І.	Курочкіна)	забез-
печити	подання	цього	рішення	на	державну	реєстрацію	
до	Міністерства	юстиції	України.
3.	Департаменту	інформаційних	технологій	(Є.	Фомен-

ко)	забезпечити	оприлюднення	цього	рішення	на	офіцій-

ному	веб-сайті	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	
фондового	ринку.
4.	 Управлінню	 міжнародної	 співпраці	 та	 комунікацій	

(О.	Юшкевич)	забезпечити	опублікування	цього	рішення	
в	офіційному	друкованому	виданні	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку.
5.	Це	рішення	набирає	чинності	з	дня	його	офіційного	

опублікування.
6.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондово-
го	ринку	О.	Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1.Загальні відомості
1.1.Повне	найменування	емітента	-

Публічне акціонерне товариство
«УКРЕЛЕКТРоАПАРАТ»

1.2.Організаційно-правова	форма	 емітента:	 публічне	 акціонерне	 то-
вариство

1.3.Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ	емітента:	00213440
1.4.	Місце	знаходження:	29000,	м.	Хмельницький,	вул.	В.Чорновола,	

буд.120
1.5.Міжміський	 код,	 телефон	 та	 факс	 емітента:	 (0382)78-84-94,	

(0382)74-67-36
1.6.Електронна	поштова	адреса	емітента:	urist.uea@gmail.com
1.7.Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовуєть-

ся	емітентом	для	розкриття	інформації:	www.uea.com.ua.
1.8.Вид	особливої	 інформації:	відомості	про	прийняття	рішення	про	

надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів.
2. Текст повідомлення 

Наглядова	 Рада	 ПАТ	 «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»	 протокол	 №	 16	 вiд	
10	листопада	2017	року	надала	згоду	на	вчинення	значного	правочину	
мiж	ПАТ	«УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»	та	ЗАТ	«Катайський	насосний	завод»	

(код	ОКПО	00217923,	Росiйська	Федерацiя,	м.	Катайськ).
Предметом	 договору	 є	 поставка	 на	 пiдприємство	 електронасосiв	

вiдцентрованих	 трансформаторних	 на	 загальну	 суму	 60	 000	 000,00	
(шiстдесят	 мiльйонiв)	 рублiв	 РФ	 в	 тому	 числi	 ПДВ	 -	 0	 руб.	 РФ,	 за	
зовнiшньо-економiчним	Договором	Поставки	№	РФ/00217923/00031	вiд	
10.11.2017	р.	мiж	ПАТ	«УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»	та	ЗАТ	«Катайський	насо-
сний	завод»	(код	ОКПО	00217923,	Росiйська	Федерацiя,	м.	Катайськ).

По	курсу	НБУ	на	10.11.2017	року	(0,44823)	сума	договору	складає	26	
893,800	тис.	грн.

Вартiсть	 активiв	 емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	 фiнансової	
звiтностi	складає	202267	тис.	грн.

Спiввiдношення	 ринкової	 вартостi	 поставки	 на	 пiдприємство	
електронасосiв	 вiдцентрованих	 трансформаторних,	 що	 є	 предметом	
правочину,	 до	 вартостi	 активiв	 емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	
фiнансової	звiтностi	складає	у	вiдсотках	13,30	%.

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

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

Голова Правління 
ПАТ «УКРЕЛЕКТРоАПАРАТ»  Косковецька Є.С.

М.П.                           13.11.2017 р.

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«УКРЕЛЕКТРоАПАРАТ»

ПоВІДомЛЕННЯ 
ПРо НАмІР ПРИДБАТИ ЗНАчНИй ПАКЕТ АКцІй

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА  
«КИЇВСПЕцТРАНС»

(ч.	1	ст.	64	Закону	України	«Про	акціонерні	товариства»)
Тинний	Ігор	Владиславович	(ідентифікаційний	номер	2744609616),	який	

діє	самостійно	та	не	діє	спільно	з	іншими	особами:
•	Повідомляє,	що	Тинному	Ігорю	Владиславовичу	(ідентифікаційний	но-

мер	2744609616)	та	жодній	його	афілійованій	особі	не	належать	жодні	акції	
Приватного	акціонерного	 товариства	«КИЇВСПЕЦТРАНС»	 (ідентифікацій-
ний	код	02772037);

•	повідомляє	про	намір	Тинного	Ігоря	Владиславовича	(ідентифікацій-
ний	номер	2744609616)	придбати	53247406	(п’ятдесят	три	мільйони	двісті	
сорок	сім	тисяч	чотириста	шість)	простих	бездокументарних	іменних	акцій	
Приватного	акціонерного	 товариства	«КИЇВСПЕЦТРАНС»	 (ідентифікацій-
ний	код	02772037).

ТИННИй ІГоР ВЛАДИСЛАВоВИч
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	
емітента

ПРИВАТНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	
«ЮНIОIЛ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 25284079
3.	Місцезнаходження 39610,	м.	Кременчук,	 

проїзд	Галузевий,	буд.	80
4.	Міжміський	код,	телефон	
та	факс

(0536)	76-84-85	76-84-85

5.	Електронна	поштова	
адреса

a.grebenyuk@oilukraine.com

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

www.25284079.smida.gov.
ua

7.	Вид	особливої	інформа-
ції

Відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	
емітента

II. Текст повідомлення
Голова	Наглядової	ради	Ковтунович	Тетяна	Олексiївна	(паспортні	дані:	

паспорт	серії	АЕ	057538	виданий	13.01.1996	Днiпропетровським	РВ	УМВС	
України	в	Днiпропетровськiй	обл.).	Володіє	0.0%	статутного	капіталу	емітен-
та.	Припинено	повноваження	10.11.2017р.	за	рiшенням	загальних	зборiв	
акцiонерiв	ПрАТ	«ЮНIОIЛ»	у	зв'язку	з	закiнченням	термiну	дiї	повноважень.	
Займала	посаду	з	11.08.2014р.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	злочини	не	має.

Член	Наглядової	ради	Перевiзний	Вадим	Миколайович	(паспортні	дані:	
паспорт	 серії	 АК	 158732,	 виданий	 21.04.1998	 Баглiйським	 РВ	
Днiпродзержинського	МУ	УМВС	України	в	Днiпропетровськiй	обл.).	Володіє	
1.0%	статутного	капіталу	емітента.	Припинено	повноваження	10.11.2017р.	
за	 рiшенням	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв	ПрАТ	 «ЮНIОIЛ»	 у	 зв'язку	 з	
закiнченням	термiну	дiї	повноважень.	Займав	посаду	з	11.08.2014р.	Непо-
гашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

Член	Наглядової	ради	Трикулич	Iрина	Леонiдiвна	(паспортні	дані:	паспорт	
серії	АЕ	661442,	виданий	01.08.1997	Жовтневим	РВ	Криворiзького	МУ	УМВС	
України	в	Днiпропетровськiй	обл.).	Володіє	1.0%	статутного	капіталу	емітен-
та.	Припинено	повноваження	10.11.2017р.	за	рiшенням	загальних	зборiв	
акцiонерiв	ПрАТ	«ЮНIОIЛ»	у	зв'язку	з	закiнченням	термiну	дiї	повноважень.	
Займала	посаду	з	11.08.2014р.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	злочини	не	має.

Ревізор	Шепель	Іван	Анатолійович	(паспортні	дані:	д/н).	Володiє	0%	
статутного	капiталу	емітента.	Припинено	повноваження	10.11.2017р.	за	
рiшенням	загальних	зборiв	акцiонерiв	ПрАТ	«ЮНIОIЛ»	у	зв'язку	iз	внесенням	
до	Статуту	ПрАТ	«ЮНIОIЛ»	змiн,	пов'язаних	iз	скасуванням	в	Товариствi	
органу	контролю	«Ревiзор».	Займав	посаду	з	05.08.2016р.	Товариство	не	
має	згоди	посадової	особи	на	розкриття	паспортних	даних.	Непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Замiсть	особи,	повно-
важення	 якої	 припинено,	 нiкого	 не	 обрано	 у	 зв'язку	 з	 скасуванням	 в	
Товариствi	органу	контролю	«Ревiзор».

Голова	Наглядової	ради	Ковтунович	Тетяна	Олексiївна	(паспортні	дані:	
паспорт	серії	АЕ	057538	виданий	13.01.1996	Днiпропетровським	РВ	УМВС	
України	в	Днiпропетровськiй	обл.).	Володіє	0.0%	статутного	капіталу	емітен-
та.	Обрано	з	10.11.2017р.	членом	Наглядової	ради	за	рiшенням	Загальних	
зборiв	акцiонерiв	ПрАТ	«ЮНIОIЛ»	10.11.2017р.	у	вiдповiдностi	до	вимог	ст.32,	
ст.33	Закону	України	«Про	акцiонернi	товариства»	(обрання	членiв	Нагля-
дової	ради	обов'язково	вноситься	до	порядку	денного	Загальних	зборiв	

акцiонерiв	 не	 рiдше	 нiж	 раз	 на	 3	 роки).	 Згiдно	 з	 п.	 9.2.2	 Статуту	
ПрАТ	«ЮНIОIЛ»	члени	Наглядової	ради	виконують	свої	обов'язки	з	момен-
ту	обрання	до	закiнчення	термiну	повноважень	(протягом	3	рокiв	з	моменту	
обрання).	Пiсля	закiнчення	трирiчного	термiну,	повноваження	членiв	На-
глядової	ради	дiйснi	до	обрання	Загальними	зборами	iнших	членiв	Нагля-
дової	ради	або	до	припинення	повноважень	у	випадках,	передбачених	
Статутом.	

На	засiданнi	Наглядової	ради	ПрАТ	«ЮНIОIЛ»	вiд	10.11.2017р.	Ковтуно-
вич	Т.О.	обрана	Головою	Наглядової	ради	Товариства.	Обрана	особа	є	
представником	акцiонера	QUEINBERG	LIMITED	(КВIНБЕРГ	ЛIМIТЕД).	Iншi	
посади	за	5	рокiв:	Директор	ТОВ	«Корсiс	Лтд»,	Член	Ревiзiйної	комiсiї	
ПАТ	«ОДЕСНАФТОПРОДУКТ».	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	злочини	не	має.

Член	Наглядової	ради	Перевiзний	Вадим	Миколайович	(паспортні	дані:	
паспорт	 серії	 АК	 158732,	 виданий	 21.04.1998	 Баглiйським	 РВ	
Днiпродзержинського	МУ	УМВС	України	в	Днiпропетровськiй	обл.).	Володіє	
1.0%	статутного	капіталу	емітента.	Обрано	з	10.11.2017р.	членом	Нагля-
дової	ради	за	рiшенням	Загальних	зборiв	акцiонерiв	ПрАТ	«ЮНIОIЛ»	
10.11.2017р.	у	вiдповiдностi	до	вимог	ст.32,	ст.33	Закону	України	«Про	
акцiонернi	товариства»	(обрання	членiв	Наглядової	ради	обов'язково	
вноситься	до	порядку	денного	Загальних	зборiв	акцiонерiв	не	рiдше	нiж	
раз	на	3	роки).	Згiдно	з	п.	9.2.2	Статуту	ПрАТ	«ЮНIОIЛ»	члени	Наглядової	
ради	виконують	свої	обов'язки	з	моменту	обрання	до	закiнчення	термiну	
повноважень	(протягом	3	рокiв	з	моменту	обрання).	Пiсля	закiнчення	
трирiчного	термiну,	повноваження	членiв	Наглядової	ради	дiйснi	до	об-
рання	Загальними	зборами	iнших	членiв	Наглядової	ради	або	до	припи-
нення	повноважень	у	випадках,	передбачених	Статутом.	Обрана	особа	є	
представником	акцiонера	QUEINBERG	LIMITED	(КВIНБЕРГ	ЛIМIТЕД).	Iншi	
посади	за	5	рокiв:	Директор	ТОВ	«Рiвалiон»,	Член	Наглядової	ради	
ПрАТ	«ГОТЕЛЬ	ЖОВТНЕВИЙ»	,	Член	Наглядової	ради	ПрАТ	«Староконс
тянтинiвнафтопродукт».	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	не	має.

Член	Наглядової	ради	Трикулич	Iрина	Леонiдiвна	(паспортні	дані:	паспорт	
серії	АЕ	661442,	виданий	01.08.1997	Жовтневим	РВ	Криворiзького	МУ	УМВС	
України	в	Днiпропетровськiй	обл.).	Володіє	1.0%	статутного	капіталу	емітен-
та.	Обрано	з	10.11.2017р.	членом	Наглядової	ради	за	рiшенням	Загальних	
зборiв	акцiонерiв	ПрАТ	«ЮНIОIЛ»	10.11.2017р.	у	вiдповiдностi	до	вимог	ст.32,	
ст.33	Закону	України	«Про	акцiонернi	товариства»	(обрання	членiв	Нагля-
дової	ради	обов'язково	вноситься	до	порядку	денного	Загальних	зборiв	
акцiонерiв	 не	 рiдше	 нiж	 раз	 на	 3	 роки).	 Згiдно	 з	 п.	 9.2.2	 Статуту	
ПрАТ	«ЮНIОIЛ»	члени	Наглядової	ради	виконують	свої	обов'язки	з	момен-
ту	обрання	до	закiнчення	термiну	повноважень	(протягом	3	рокiв	з	моменту	
обрання).	Пiсля	закiнчення	трирiчного	термiну,	повноваження	членiв	На-
глядової	ради	дiйснi	до	обрання	Загальними	зборами	iнших	членiв	Нагля-
дової	ради	або	до	припинення	повноважень	у	випадках,	передбачених	
Статутом.	 Обрана	 особа	 є	 представником	 акцiонера	 RENALDA	
INVESTMENTS	LIMITED.	Iншi	посади	за	5	рокiв:	фахiвець	ТОВ	«ДК	«Смарт	
Iнвест»,	Член	Наглядової	ради	ПрАТ	«Синтез	Ойл».	Непогашеної	судимостi	
за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

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

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

2.	Найменування	посади	
Директор  Гребенюк Анатолiй Васильович

13.11.2017

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ЮНIоIЛ»

ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«ДІГ»,	місцезнаходження:	69089,	
м.	Запоріжжя,	вул.	Піщана,	буд.	3,	офіс	14,	повідомляє,	що	позачергові 
Загальні збори акціонерів	Товариства	відбудуться	03 грудня 2017 року о 
10:00 за	адресою:	69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14.

Проект порядку денного:
1.	Обрання	голови	та	членів	лічильної	комісії	Товариства.
2.	Розподіл	прибутку	Товариства	за	2016	р.,	виплата	дивідендів,	вста-

новлення	дати	складання	переліку	осіб,	які	мають	право	на	отримання	ди-
відендів,	затвердження	розміру	річних	дивідендів,	порядку	та	строку	їх	ви-
плати.

Перелік	питань	разом	з	проектом	рішень	щодо	кожного	з	питань,	вклю-
чених	до	проекту	порядку	денного,	розміщено	на	веб-сайті	Товариства	за	
адресою	deg.com.ua.

Реєстрація	акціонерів	(або	їх	представників),	які	мають	право	на	участь	
у	Загальних	зборах	та	які	прибули	для	участі	у	Загальних	зборах,	буде	
здійснюватися	на	підставі	переліку	акціонерів,	складеного	на	24	годину	
27	листопада	2017	р.,	у	день	проведення	зборів	з	9:00	до	9:45	за	адресою:	

69089,	м.	Запоріжжя,	вул.	Піщана,	буд.	3,	офіс	14.
Для	реєстрації	акціонерам	необхідно	мати	при	собі	документ,	що	

ідентифікує	особу	акціонера	(паспорт),	а	представникам	акціонерів	–	до-
кумент,	що	ідентифікує	особу	(паспорт)	та	документи,	що	підтверджують	
повноваження	представника	на	участь	у	Загальних	зборах	(довіреність	
тощо).

Акціонери	АТ	«ДІГ»	можуть	ознайомитися	із	документами,	необхідними	
для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного	позачергових	Загальних	
зборів,	в	будь-які	робочі	дні	та	робочий	час	Товариства	до	дати	проведення	
позачергових	Загальних	зборів	за	місцем	знаходження	Товариства	(69089,	
м.	Запоріжжя,	вул.	Піщана,	буд.	3,	офіс	14),	а	в	день	проведення	Загальних	
зборів	–	також	у	місці	їх	проведення.	

Посадовою	особою	Товариства,	відповідальною	за	порядок	ознайом-
лення	акціонерів	з	документами,	пов’язаними	із	порядком	денним	поза-
чергових	Загальних	зборів,	призначено	директора	Каца	Олександра	Бо-
рисовича.

Довідки	за	тел.	(0612)	28-74-47	

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ДІГ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №217, 15 листопада 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

22

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

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

1.	Повне	найменування	емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 00121146
3.	Місцезнаходження 01004,	м.	Київ,	

вул.	Пушкiнська,	буд.	27	
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 044-499-65-55	044-499-65-57
5.	Електронна	поштова	адреса darvay@utem.kiev.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	використо-
вується	емітентом	для	розкриття	
інформації

www.utem-group.com

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

II. Текст повідомлення
Змiни	складу	посадових	осiб	вiдбулись	за	рiшенням	позачергових	За-

гальних	зборiв	акцiонерiв	ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»,	Протокол	№	31	вiд	10.11.2017	р.,	а	
саме:	припинено	повноваження	Голови	наглядової	ради	ПУБЛIЧНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	 «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»	
Цирульнiкова	Павла	Вiкторовича,	у	зв'язку	з	обранням	нового	складу	на-
глядової	ради	товариства.	Цирульнiков	П.В.	згоди	на	розкриття	паспортних	
даних	не	надавав.	Частка,	якою	Цирульнiков	П.В.	володiє	в	статутному	
капiталi	товариства	–	2,1009%.	Розмiр	пакета	акцiй	емiтента,	якi	належать	
цiй	особi:	21361	акцiй	на	суму	106805,00	грн.	Непогашеної	судимостi	за	
корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	На	посадi	голови	наглядової	ради	
ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«ПIВДЕНТЕПЛО	ЕНЕРГО-
МОНТАЖ»	Цирульнiков	П.В.	перебував	з	27.07.2017	р.	по	10.11.2017	р.	

Змiни	складу	посадових	осiб	вiдбулись	за	рiшенням	позачергових	За-
гальних	зборiв	акцiонерiв	ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»,	Протокол	№	31	вiд	10.11.2017	р.,	а	
саме:	припинено	повноваження	члена	наглядової	ради	ПУБЛIЧНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»	Короля	
Сергiя	Васильовича,	у	зв'язку	з	обранням	нового	складу	наглядової	ради	
товариства.	Король	С.В.	згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надавав.	
Частка,	якою	Король	С.В.	володiє	в	статутному	капiталi	товариства	–	
0,0363	%.	Розмiр	пакета	акцiй	емiтента,	якi	належать	цiй	особi:	369	акцiй	на	
суму	1845,00	грн.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	
немає.	На	посадi	члена	наглядової	ради	ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	
ТОВАРИСТВА	«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»	Король	С.В.	перебував	
з	27.07.2017	р.	по	10.11.2017	р.	

Змiни	складу	посадових	осiб	вiдбулись	за	рiшенням	позачергових	За-
гальних	зборiв	акцiонерiв	ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»,	Протокол	№	31	вiд	10.11.2017	р.,	а	
саме:	припинено	повноваження	члена	наглядової	ради	ПУБЛIЧНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»	Калаш-
ника	Миколи	Iвановича,	у	зв'язку	з	обранням	нового	складу	наглядової	ради	
товариства.	Калашник	М.I.	згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надавав.	
Частка,	якою	Калашник	М.I.	володiє	в	статутному	капiталi	товариства	–	
0,0098	%.	Розмiр	пакета	акцiй	емiтента,	якi	належать	цiй	особi:	100	акцiй	на	
суму	500,00	грн.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	
немає.	На	посадi	члена	наглядової	ради	ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	
ТОВАРИСТВА	«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»	Калашник	М.I.	перебував	
з	27.07.2017	р.	по	10.11.2017	р.	Замiсть	особи,	повноваження	якої	припине-
но,	нiкого	не	призначено	(не	обрано).

Змiни	складу	посадових	осiб	вiдбулись	за	рiшенням	позачергових	За-
гальних	зборiв	акцiонерiв	ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»,	Протокол	№	31	вiд	10.11.2017	р.,	а	
саме:	припинено	повноваження	члена	наглядової	ради	ПУБЛIЧНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»	Лаза-
ренка	Сергiя	Борисовича,	у	зв'язку	з	обранням	нового	складу	наглядової	
ради	товариства.	Лазаренко	С.Б.	згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	
надавав.	Частка,	якою	Лазаренко	С.	Б.	володiє	в	статутному	капiталi	това-
риства	–	0,0885%.	Розмiр	пакета	акцiй	емiтента,	якi	належать	цiй	особi:	900	
акцiй	на	суму	4500,00	грн.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	 немає.	 На	 посадi	 члена	 наглядової	 ради	 ПУБЛIЧНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»	Лаза-
ренко	С.Б.	перебував	з	27.07.2017	р.	по	10.11.2017	р.	Замiсть	особи,	повно-
важення	якої	припинено,	нiкого	не	призначено	(не	обрано).

Змiни	складу	посадових	осiб	вiдбулись	за	рiшенням	позачергових	За-
гальних	зборiв	акцiонерiв	ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»,	Протокол	№	31	вiд	10.11.2017	р.,	а	
саме:	припинено	повноваження	члена	наглядової	ради	ПУБЛIЧНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»	Багiрова	

Владислава	Анатолiйовича,	у	зв'язку	з	обранням	нового	складу	наглядової	
ради	товариства.	Багiров	В.А.	згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	на-
давав.	Частка,	якою	Багiров	В.А.	володiє	в	статутному	капiталi	товариства	-	
0,0885	%.	Розмiр	пакета	акцiй	емiтента,	якi	належать	цiй	особi:	900	акцiй	на	
суму	4500,00	грн.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	
немає.	На	посадi	члена	наглядової	ради	ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	
ТОВАРИСТВА	«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»	Багiров	В.А.	перебував	
з	27.07.2017	р.	по	10.11.2017	р.	

Змiни	складу	посадових	осiб	вiдбулись	за	рiшенням	позачергових	Загаль-
них	 зборiв	 акцiонерiв	 ПУБЛIЧНОГО	 АКЦIОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»	(далi	–	АТ	«ПТЕМ»),	Протокол	№	31	вiд	
10.11.2017	р.,	а	саме:	на	посаду	члена	наглядової	ради	АТ	«ПТЕМ»	обрано	
Цирульнiкова	Павла	Вiкторовича,	у	зв'язку	з	обранням	позачерговими	за-
гальними	зборами	акцiонерiв	товариства	нового	складу	наглядової	ради.	
Цирульнiков	П.В.	не	надав	згоди	на	розкриття	паспортних	даних.	Частка,	якою	
особа	володiє	в	статутному	капiталi	товариства	–	2,1009%.	Розмiр	пакета	
акцiй	емiтента,	якi	належать	цiй	особi:	21361	акцiй	на	суму	106805,00	грн.	
Цирульнiков	П.В.	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	
немає.	Обрано	на	строк	–	до	припинення	повноважень	загальними	зборами	
акцiонерiв	товариства.	Посади,	якi	обiймав	протягом	останнiх	п’яти	рокiв:	член	
правлiння	АТ	«ПТЕМ»,	перший	заступник	голови	правлiння	АТ	«ПТЕМ»,	за-
ступник	голови	правлiння	АТ	«ПТЕМ»,	голова	наглядової	ради	АТ	«ПТЕМ».	
Член	наглядової	ради	Цирульнiков	П.В.	є	акцiонером.

Змiни	складу	посадових	осiб	вiдбулись	за	рiшенням	позачергових	За-
гальних	зборiв	акцiонерiв	ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»	(далi	–	АТ	«ПТЕМ»),	Протокол	№	31	вiд	
10.11.2017	р.,	а	саме:	на	посаду	члена	наглядової	ради	АТ	«ПТЕМ»	обрано	
Короля	Сергiя	Васильовича,	у	зв'язку	з	обранням	позачерговими	загальни-
ми	зборами	акцiонерiв	товариства	нового	складу	наглядової	ради.	Ко-
роль	С.В.	не	надав	згоди	на	розкриття	паспортних	даних.	Частка,	якою	
особа	володiє	в	статутному	капiталi	АТ	«ПТЕМ»	–	0,0363%.	Розмiр	пакета	
акцiй	емiтента,	якi	належать	цiй	особi:	369	акцiй	на	суму	1845,00	грн.	Ко-
роль	С.В.	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	
Обрано	на	 строк	–	до	припинення	повноважень	 загальними	 зборами	
акцiонерiв	товариства.	Посади,	якi	Король	С.В.	обiймав	протягом	останнiх	
п’яти	рокiв:	начальник	юридичного	вiддiлу	АТ	«ПТЕМ»,	начальник	вiддiлу	
договiрної	роботи	ДП	НАЕК	«ЕНЕРГОАТОМ»,	начальник	вiддiлу	управлiння	
активами	АТ	«ПТЕМ»,	член	наглядової	ради	АТ	«ПТЕМ».	Член	наглядової	
ради	Король	С.В.	є	акцiонером.

Змiни	складу	посадових	осiб	вiдбулись	за	рiшенням	позачергових	За-
гальних	зборiв	акцiонерiв	ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»	(далi	–	АТ	«ПТЕМ»),	Протокол	№	31	вiд	
10.11.2017р.,	а	саме:	на	посаду	члена	наглядової	ради	АТ	«ПТЕМ»	обрано	
Багiрова	Владислава	Анатолiйовича,	у	зв'язку	з	обранням	позачерговими	
загальними	зборами	акцiонерiв	товариства	нового	складу	наглядової	ради.	
Багiров	В.А.	не	надав	згоди	на	розкриття	паспортних	даних.	Частка,	якою	
особа	володiє	в	статутному	капiталi	товариства	–	0,0885%.	Розмiр	пакета	
акцiй	емiтента,	якi	належать	цiй	особi:	900	акцiй	на	суму	4500,00	грн.	
Багiров	В.А.	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	
Обрано	на	строк	–	до	припинення	повноважень	Загальними	зборами	
акцiонерiв	товариства.	Посади,	якi	обiймав	протягом	останнiх	п’яти	рокiв:	
заступник	директора	з	фiнансiв	ТОВ	«ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ»,	член	правлiння	
АТ	«ПТЕМ»,	член	наглядової	ради	АТ	«ПТЕМ».	Член	наглядової	ради	
Багiров	В.А.	є	акцiонером.

Змiни	складу	посадових	осiб	вiдбулись	за	рiшенням	Наглядової	ради	
товариства,	Протокол	№	261	вiд	10.11.2017	р.,	а	саме:	на	посаду	голови	
наглядової	ради	АТ	«ПТЕМ»	обрано	Цирульнiкова	Павла	Вiкторовича,	у	
зв'язку	з	обранням	позачерговими	загальними	зборами	акцiонерiв	товари-
ства	нового	складу	наглядової	ради.	Цирульнiков	П.В.	не	надав	згоди	на	
розкриття	паспортних	даних.	Частка,	якою	особа	володiє	в	статутному	
капiталi	товариства	–	2,1009%.	Розмiр	пакета	акцiй	емiтента,	якi	належать	
цiй	особi:	21361	акцiй	на	суму	106805,00	грн.	Цирульнiков	П.В.	непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	На	посаду	голови	на-
глядової	ради	обрано	на	строк	–	до	припинення	повноважень	голови	на-
глядової	ради	за	рiшенням	наглядової	ради	товариства	або	до	припинення	
повноважень	члена	наглядової	ради	товариства	загальними	зборами	
акцiонерiв	товариства.	Посади,	якi	обiймав	протягом	останнiх	п’яти	рокiв:	
член	правлiння	АТ	«ПТЕМ»,	перший	заступник	голови	правлiння	АТ	«ПТЕМ»,	
заступник	голови	правлiння	АТ	«ПТЕМ»,	голова	наглядової	ради	АТ	«ПТЕМ».	
Голова	наглядової	ради	Цирульнiков	П.В.	є	акцiонером.

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 Стальний	А.В.
Голова	правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 13.11.2017
(дата)

ПУБЛIчНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПIВДЕНТЕПЛоЕНЕРГомоНТАЖ»
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ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«РомЕНСЬКЕ ПІДПРИЄмСТВо «АГРоТЕХСЕРВІС»

(код ЄДРПоУ 14007336, місцезнаходження: 42004, Сумська обл., 
м. Ромни, вул. Полтавська, 121)	(надалі	-	Товариство)	повідомляє	про	
проведення,	відповідно	до	ч.	5	ст.	47	Закону	України	«Про	акціонерні	това-
риства», позачергових загальних зборів	акціонерів	Товариства,	які	від-
будуться	«05» грудня 2017 року о 10 годині 00 хвилин за	адресою:	42004, 
Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 121 (зал засідань №1). Реє-
страція	акціонерів	(їх	представників)	для	участі	у	позачергових	загальних	
зборах	відбудеться	«05»	грудня	2017	року	з	09	години	00	хвилин	до	09	го-
дини	50	хвилин	за	місцем	проведення	зборів.	Дата	складення	переліку	ак-
ціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	позачергових	загальних	зборах	акціо-
нерів	Товариства	-	станом	на	24-00	годину	«29»	листопада	2017	року.

Для	реєстрації	акціонерам	необхідно	пред'явити	документ,	що	посвідчує	
особу,	представникам	акціонерів	додатково	потрібно	надати	довіреність	(або	
інший	документ,	що	підтверджує	їх	повноваження),	оформлену	у	відповід-
ності	до	вимог	діючого	законодавства	України.

ПоРЯДоК ДЕННИй 
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, Що ВИНоСЯТЬСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ):

1.	Обрання	лічильної	комісії	позачергових	загальних	зборів	акціонерів	
ПУБЛІЧНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«РОМЕНСЬКЕ	ПІДПРИЄМ-
СТВО	«АГРОТЕХСЕРВІС».

2.	Обрання	голови	та	секретаря	позачергових	загальних	зборів	акціоне-
рів	ПУБЛІЧНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«РОМЕНСЬКЕ	ПІДПРИ-
ЄМСТВО	«АГРОТЕХСЕРВІС».

3.	Припинення	ПУБЛІЧНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«РОМЕН-
СЬКЕ	ПІДПРИЄМСТВО	«АГРОТЕХСЕРВІС»	шляхом	перетворення	в	ТОВА-
РИСТВО	З	ДОДАТКОВОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	«РОМЕНСЬКЕ	ПІДПРИ-
ЄМСТВО	«АГРОТЕХСЕРВІС».

4.	Затвердження	плану	перетворення	ПУБЛІЧНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	
ТОВАРИСТВА	«РОМЕНСЬКЕ	ПІДПРИЄМСТВО	«АГРОТЕХСЕРВІС»	в	ТО-
ВАРИСТВО	З	ДОДАТКОВОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	«РОМЕНСЬКЕ	ПІДПРИ-
ЄМСТВО	«АГРОТЕХСЕРВІС».

5.	Обрання	комісії	з	припинення	ПУБЛІЧНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВА-
РИСТВА	«РОМЕНСЬКЕ	ПІДПРИЄМСТВО	«АГРОТЕХСЕРВІС».

6.	Затвердження	порядку	і	умов	здійснення	перетворення	ПУБЛІЧНОГО	
АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«РОМЕНСЬКЕ	ПІДПРИЄМСТВО	«АГРО-
ТЕХСЕРВІС»	в	ТОВАРИСТВО	З	ДОДАТКОВОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	«РО-
МЕНСЬКЕ	ПІДПРИЄМСТВО	«АГРОТЕХСЕРВІС».

7.	Затвердження	порядку	та	умов	обміну	акцій	ПУБЛІЧНОГО	АКЦІОНЕР-
НОГО	ТОВАРИСТВА	«РОМЕНСЬКЕ	ПІДПРИЄМСТВО	«АГРОТЕХСЕРВІС»	
на	частки	в	статутному	капіталі	ТОВАРИСТВА	З	ДОДАТКОВОЮ	ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ	«РОМЕНСЬКЕ	ПІДПРИЄМСТВО	«АГРОТЕХСЕРВІС».

8.	Затвердження	порядку	та	строку	заявлення	вимог	кредиторами	в	
зв’язку	з	припиненням	ПУБЛІЧНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«РО-
МЕНСЬКЕ	ПІДПРИЄМСТВО	«АГРОТЕХСЕРВІС»	шляхом	перетворення	в	
ТОВАРИСТВО	З	ДОДАТКОВОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	«РОМЕНСЬКЕ	ПІД-
ПРИЄМСТВО	«АГРОТЕХСЕРВІС».

9.	Затвердження	оцінки	та	умов	викупу	акцій	ПУБЛІЧНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	
ТОВАРИСТВА	«РОМЕНСЬКЕ	ПІДПРИЄМСТВО	«АГРОТЕХСЕРВІС»	у	акціоне-
рів,	які	вимагають	цього,	у	разі,	коли	ці	акціонери	зареєструвалися	для	участі	у	
загальних	зборах	та	голосували	проти	прийняття	загальними	зборами	рішення	
про	припинення	товариства	шляхом	його	перетворення	в	товариство	з	додат-
ковою	відповідальністю	та	звернулись	до	Товариства	з	письмовою	вимогою.

10.	Про	зупинення	обігу	акцій	ПУБЛІЧНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИ-
СТВА	«РОМЕНСЬКЕ	ПІДПРИЄМСТВО	«АГРОТЕХСЕРВІС».

Адреса	власного	веб-сайту	Товариства,	на	якому	розміщена	інформація	
з	проектом	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	вищезазначеного	
порядку	денного:	http://14007336.emitents.org/.

Від	дати	надіслання	повідомлення	про	проведення	позачергових	загальних	
зборів	акціонерів	Товариства	до	дати	проведення	позачергових	загальних	
зборів	акціонерів	Товариства	акціонери,	за	їх	письмовим	запитом,	можуть	осо-
бисто	або	через	своїх	представників,	повноваження	яких	належних	чином	
підтверджені,	ознайомитися	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	
з	питань	порядку	денного,	та	з	проектом	(проектами)	рішення	з	питань	порядку	
денного,	за	місцезнаходженням	Товариства	у	робочі	дні	(крім	суботи	та	неділі)	
з	10-00	години	до	15-00	години,	(а	в	день	проведення	позачергових	загальних	
зборів	акціонерів	Товариства	без	подання	письмового	запиту	-	також	у	місці	їх	
проведення)	шляхом	ознайомлення	з	відповідними	документами	та	проектом	
(проектами)	рішень,	які	складені	в	паперовій	формі,	в	приймальні	Товариства,	
яка	знаходиться	за	адресою:	42004,	Сумська	обл.,	м.	Ромни,	вул.	Полтав-
ська,	121	(кабінет	№2).	У	письмовому	запиті	акціонера	обов'язково	зазначають-
ся	найменування	акціонера	-	юридичної	особи	або	прізвище,	ім'я	та	по-батькові	
акціонера	-	фізичної	особи,	кількість	(тип)	належних	йому	акцій.

Посадова	особа	Товариства,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	
акціонерів	з	документами	–	в.о.	голови	правління	Товариства	–	Кривуша	
Віктор	Павлович,	телефон	для	довідок	–	(05448)	7-74-86.

Наглядова рада Товариства

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

емітента 
I. Загальні відомості 

Повне	найменування	емітента:	ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«БТА БАНК»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	14359845

3.	Місцезнаходження:	01032	Київ	Жилянська,	75
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	044	495-65-59	044	495-65-65
5.	Електронна	поштова	адреса:	papir@bta.kiev.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емі-

тентом	для	розкриття	інформації	http://btabank.ua/ukr/osobliva_informaciya.php
7.	Вид	особливої	інформації	відповідного	до	вимог	глави	1	розділу	ІІІ	або	

інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	нерухо-

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «БТА БАНК»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

про емітента
1. Загальні відомості

Повне	найменування	емітента	–	ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ДНІСТРоВСЬКИй»

Організаційно	–	правова	форма	емітента	–	Приватне	акціонерне	това-
риство	

Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ	емітента	–	00413245
Місцезнаходження	емітента	–	67830,	Одеська	обл.,	Овiдiопольський	р-н,	

с.	Новоградкiвка,	пров.	Днiстровський	буд.	1
Міський	код,	телефон	та	факс	емітента	–	(048251)	47274,	47274
Електронна	поштова	адреса	емітента	info@dnistrovskiy.pat.ua
Повідомлення	розміщено	на	сторінці	–	http://www.stockmarket.gov.ua	

14.11.2017	р.	
Вид	особливої	інформації	–	Відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	

емітента
Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	–	dnistrovskiy.pat.ua
2. Текст повідомлення

Наглядовою	радою	ПрАТ	«Дністровський»,	протокол	№	8-2017	від	
14.11.2017	року,	прийнято	рішення:

-	у	зв’язку	із	закінченням	терміну	повноважень,	припинити	повноваження	
Голови	правління	Ванішвілі	Гіа	Георгійовича	(фізична	особа	не	надала	
згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	Володіє	часткою	в	статутному	капі-
талі	емітента	–	9.913%.	Посадова	особа	перебувала	на	даній	посаді	з	
16.10.2015р.	по	14.11.2017р.

-	у	зв’язку	із	закінченням	терміну	повноважень,	припинити	повноваження	

члена	правління	Козелюка	Павла	Антоновича	(фізична	особа	не	надала	
згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	Володіє	часткою	в	статутному	капі-
талі	емітента	–	0.018%.	Посадова	особа	перебувала	на	даній	посаді	з	
16.10.2015р.	по	14.11.2017р.

-	у	зв’язку	із	закінченням	терміну	повноважень,	припинити	повноваження	
члена	правління	Ожог	Ірини	Миколаївни	(фізична	особа	не	надала	згоди	на	
розкриття	паспортних	даних).	Не	володіє	часткою	в	статутному	капіталі	
емітента.	Посадова	особа	перебувала	на	даній	посаді	з	16.10.2015р.	по	
14.11.2017р.

-	призначити	на	посаду	Голови	правління	Ванішвілі	Гіа	Георгійовича	
(фізична	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	Володіє	
часткою	в	статутному	капіталі	емітента	–	9.913%.	Інші	посади,	які	обіймала	
особа	протягом	останніх	5	років:	майстер	технічного	контролю,	Голова	
Правління.

-	призначити	на	посаду	члена	правління	Козелюка	Павла	Антоновича	
(фізична	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	Володіє	
часткою	в	статутному	капіталі	емітента	–	0.018%.	Інші	посади,	які	обіймала	
особа	протягом	останніх	5	років:	головний	агроном,	пенсіонер. 

-	призначити	на	посаду	члена	правління	Ожог	Ірину	Миколаївну	(фізич-
на	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	Не	володіє	
часткою	в	статутному	капіталі	емітента.	Інші	посади,	які	обіймала	особа	
протягом	останніх	5	років:	інспектор,	головний	бухгалтер. 

Посадових	осіб	призначено	строком	на	3	роки.	Посадові	особи	не	мають	
непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини.

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

Голова правління ________________ Ванiшвiлi Г.Г.
	 	 	 М.П.		 		14.11.2017р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №217, 15 листопада 2017 р. 
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ПоВІДомЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів  

акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«ВИДОБУВНА	КОМПАНІЯ	

«УКРНАФТОБУРІННЯ»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
01014,	м.	Київ,	вул.	Болсуновська	(попередня	назва	Струтинського	

Сергія),	6.
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«ВИДОБУВНА	КОМПАНІЯ	
«УКРНАФТОБУРІННЯ»	(скорочене	найменування	–	ПрАТ	«ВК	«УКРНАФ-
ТОБУРІННЯ»)	повідомляє	Вас,	що	в	порядку	ч.	5	ст.	47	Закону	України	
«Про	акціонерні	товариства»,	Наглядовою	радою	Товариства	прийняте	
рішення	про	скликання	позачергових загальних зборів	акціонерів	з	по-
відомленням	акціонерів	про	скликання	позачергових	загальних	зборів	не	
пізніше	ніж	за	15	днів	до	дати	їх	проведення.

Позачергові	загальні	збори	акціонерів	ПрАТ	«ВК	«УКРНАФТОБУРІННЯ»	
відбудуться 01 грудня 2017 року об 11.00 годині за	адресою:	м. Київ, 
вул. Болсуновська, буд. 6, поверх 7, каб. 2 (приміщення – конференц-
зал). 

Реєстрація	акціонерів	та	їх	представників	для	участі	у	позачергових	
загальних	зборах	відбудеться	01	грудня	2017	року	з	10.15	год.	до	10.50	год.	
за	адресою:	м.	Київ,	вул.	Болсуновська,	буд.	6,	поверх	7,	каб.	2	(приміщен-
ня	–	конференц-зал).

Реєстрація	акціонерів	та	їх	представників	для	участі	у	позачергових	
загальних	зборах	відбуватиметься	відповідно	до	переліку	акціонерів,	які	
мають	право	на	участь	у	загальних	зборах,	складеному	станом	на	24	го-
дину	за	3	(три)	робочих	дні	до	дня	проведення	загальних	зборів	акціонерів,	
тобто	на	24.00	год.	27	листопада	2017	року.

Для	участі	у	зборах	акціонерам	необхідно	мати	при	собі	паспорт,	а	
представникам	акціонерів	–	паспорт	та	довіреність	на	право	представля-
ти	інтереси	акціонерів	на	загальних	зборах,	оформлену	згідно	з	вимогами	
чинного	законодавства.	

В	реєстрації	акціонера	(його	представника)	для	участі	у	загальних	

зборах	може	бути	відмовлено	реєстраційною	комісією	у	разі	відсутності	в	
акціонера	(його	представника)	документів,	які	ідентифікують	особу	акціо-
нера	(його	представника),	а	в	разі	участі	представника	акціонера	–	також	
документів,	що	підтверджують	повноваження	представника	на	участь	у	
загальних	зборах	акціонерів	товариства.

Під	час	підготовки	до	позачергових	загальних	зборів,	акціонери	това-
риства	мають	можливість	ознайомитись	з	документами,	необхідними	
для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного.	Посадова	особа,	від-
повідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документами	–	член	
Правління	ПрАТ	«ВК	«УКРНАФТОБУРІННЯ»,	Заступник	Фінансового	
директора	Дороган	Віталій	Вячеславович.	Ознайомлення	з	матеріалами	
відбувається	від	дати	надіслання	акціонерам	даного	повідомлення	до	
30	листопада	2017	року	(включно)	з	понеділка	по	четвер	–	з	09.00	год.	
до	17.00	год.,	по	п’ятницях	–	з	09.00	год.	до	16.00	год.	(обідня	перерва	з	
13.00	год.	до	13.45	год.)	за	адресою:	м.	Київ,	вул.	Болсуновська,	буд.	6,	
поверх	7,	каб.	2	(приміщення	–	конференц-зал).	Телефон	для	довідок:	
+38	(067)	372-21-56.

01	грудня	2017	року	ознайомлення	акціонерів	з	документами,	необхід-
ними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного	відбувається	у	
місці	проведення	реєстрації	для	участі	у	загальних	зборах	та	у	місці	про-
ведення	загальних	зборів	акціонерів.	

Інформація	з	проектом	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	
проекту	порядку	денного	загальних	зборів	Товариства,	розміщена	в	ме-
режі	Інтернет	за	адресою:	http://unb.ua/.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1.	Про	передачу	повноважень	лічильної	комісії	депозитарній	установі,	
яка	надає	акціонерному	товариству	додаткові	послуги	щодо	виконання	
функцій	лічильної	комісії,	обрання	складу	лічильної	комісії.

2.	Прийняття	рішення	з	питань	порядку	проведення	позачергових	за-
гальних	зборів	акціонерів.	

3.	Прийняття	рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	ПрАТ	«ВК	«УКР-
НАФТОБУРІННЯ»	значних	правочинів.

ПрАТ «ВК «УКРНАфТоБУРІННЯ»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ВИДоБУВНА КомПАНІЯ «УКРНАфТоБУРІННЯ»

містю	відповідного	до	вимог	глави	2	розділу	ІІІ	цього	Прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення 
1)	Дата	прийняття	рішення	єдиного	акціонера	про	попереднє	надання	

згоди	на	вчинення	значних	правочинів:	10.11.2017;
Відомості	щодо	правочинів:	придбання	будь-яким	способом	цінних	папе-

рів/фінансових	інструментів	протягом	не	більше,	ніж	1	(одного)	року	з	дати	
прийняття	цього	рішення;

Гранична	сукупна	вартість	правочинів:	150	000	000	тис.	грн;
Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітнос-

ті:	2	190	445	тис.	грн;
Співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	акти-

вів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсотках):	
6847,9236%;

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	20	000	000;	Кількість	голосуючих	акцій,	
що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	20	000	000;	Кількість	голо-
суючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення:	20	000	000;	Кількість	
голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	прийняття	рішення:	0.

2)	Дата	прийняття	рішення	єдиного	акціонера	про	попереднє	надання	

згоди	на	вчинення	значних	правочинів:	10.11.2017;
Відомості	щодо	правочинів:	відчуження	будь-яким	способом	цінних	па-

перів	(крім	власних	акцій	ПАТ	«БТА	БАНК»)/фінансових	інструментів	про-
тягом	не	більше,	ніж	1	(одного)	року	з	дати	прийняття	цього	рішення;

Гранична	сукупна	вартість	правочинів:	150	000	000	тис.	грн;
Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітнос-

ті:	2	190	445	тис.	грн;
Співвідношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	акти-

вів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсотках):	
6847,9236%;

Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	20	000	000;	Кількість	голосуючих	акцій,	
що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах:	20	000	000;	Кількість	голо-
суючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	рішення:	20	000	000;	Кількість	
голосуючих	акцій,	що	проголосували	«проти»	прийняття	рішення:	0.

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

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

2. Голова Правління  Безвушко Є.о. 13.11.17

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

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

1.	Повне	найменування	емітента:	Приватне	акціонерне	товариство	по	
газопостачанню	та	газифікації	«Коростишівгаз»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	20413052
3.	Місцезнаходження:	12501	місто	Коростишів,	вул.	Київська,	буд.55
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(04130)	5-80-33,	(04130)	5-80-33
5.	Електронна	поштова	адреса:	korgaz@kr.zt.ukrtel.net
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

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

сертифікати	фонду	операцій	з	нерухомістю:	Відомості	про	зміну	складу	по-
садових	осіб	емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Повноваження	припинено,	в	зв»язку	зі	смертю	Члена	Наглядової	ради.	По-

садова	особа	Поліщук	Петро	Павлович	(не	надавав	згоди	на	розкриття	паспорт-
них	даних),	який	займав	посаду	Члена	Наглядової	ради,	припинив	повноваження,	
в	зв»язку	зі	смертю.	Володів	часткою	у	статутному	капіталі	емітента	0,002829%,	
володів	пакетом	акцій	емітента	у	розмірі	0,002829%.	Непогашеної	судимості	за	
корисливі	та	посадові	злочини	немав.	Строк,	протягом	якого	перебував	на	посаді:	
06.04.2017	по	10.11.2017.	На	посаду	Члена	Наглядової	ради	особу	не	обрано,	так	
як	згідно	Статуту,	рішення	приймається	Загальними	зборами	акціонерів.

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  Кузьменко В.С.
13.11.2017

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо По ГАЗоПоСТАчАННЮ ТА ГАЗИфІКАцІЇ 
«КоРоСТИШІВГАЗ»
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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 ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «ТЕРИТо-
РIАЛЬ НЕ мIЖГАЛУЗЕВЕ 
оБ’ЄДНАННЯ 
«ЗАПоРIЖЖЯ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 01294469
3.	Місцезнаходження 69002,	м.	Запорiжжя,	вул.	Перша	

ливарна,	17
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 0612282701	0612282701
5.	Електронна	поштова	адреса zaotmo@gmail.com
6.	 Адреса	 сторінки	 в	 мережі	 Інтер-
нет,	яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

http://zaotmo.forumy.eu

7.	Вид	особливої	інформації Відомості	про	прийняття	рішення	
про	виплату	дивідендів

II. Текст повідомлення
10.11.2017	Загальними	зборами	акцiонерiв	Товариства	прийнято	рiшення	

про	про	виплату	дивiдендiв.	Дата	складення	перелiку	осiб,	якi	мають	право	
на	отримання	дивiдендiв:13.11.2017.	Розмiр	дивiдендiв,	що	пiдлягають	
виплатi	вiдповiдно	до	рiшення	загальних	зборiв	80002.18	грн.	Строк	ви-
плати	дивiдендiв	з	13.11.2017	по	30.04.2018.	Спосiб	виплати	дивiдендiв	
безпосередньо	акцiонерам.	Порядок	виплати	дивiдендiв:	виплата	всiєї	суми	
дивiдендiв	в	повному	обсязi.

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 Корепiн	Дмитро	Олександрович
Голова	комiсiї	з	
реорганiзацiї

(підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 13.11.2017
(дата)

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1.	Повне	найменування	емітента:	ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «БТА БАНК»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	14359845
3.	Місцезнаходження:	01032	Київ	Жилянська,	75
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	044	495-65-59	044	495-65-65
5.	Електронна	поштова	адреса:	papir@bta.kiev.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	 для	 розкриття	 інформації	 http://btabank.ua/ukr/osobliva_
informaciya.php

7.	Вид	особливої	інформації	відповідного	до	вимог	глави	1	розділу	ІІІ	
або	інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	
нерухомістю	відповідного	до	вимог	глави	2	розділу	ІІІ	цього	Прийняття 
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення 
1)	Акціонером	АТ	«БТА	Банк»	(рішення	єдиного	акціонера	ПАТ	«БТА	

БАНК»	від	10.11.2017	р.,	вх.	№	33-ДСК	від	10.11.2017	р.	)	схвалені	значні	
правочини,	вчинені	ПАТ	«БТА	БАНК»	в	період	з	25.09.2017	року	до	момен-
ту	прийняття	цього	рішення	шляхом	придбання	цінних	паперів/фінансових	
інструментів	на	загальну	суму,	що	перевищує	25%	вартості	активів	за	да-
ними	останньої	річної	фінансової	звітності	ПАТ	«БТА	БАНК»,	і	визнані	такі	
правочини	такими,	що	відповідають	інтересам	ПАТ	«БТА	БАНК».

РИНКОВА	ВАРТIСТЬ	ПОСЛУГ	ЧИ	СУМА	КОШТIВ,	ЩО	Є	ПРЕДМЕТОМ	
ПРАВОЧИНУ:	1	266	000	тис.	грн.

ВАРТIСТЬ	АКТИВIВ	СТАНОМ	НА	31.12.2016:	2	190	445	тис.	грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ	ГРАНИЧНОЇ	СУКУПНОСТІ	ВАРТОСТІ	ПРАВОЧИНIВ	

ДО	ВАРТОСТI	АКТИВIВ:	57,79648%.
Загальна	кількість	голосуючих	акцій:	20	000	000;	кількість	голосуючих	

акцій:	20	000	000;	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прий-
няття	рішення:	20	000	000;	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	
«проти»:	0.

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  Безвушко Є.о. 13.11.17

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

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ЕНЕРГОСТАЛЬ"; код за ЄДРПОУ
00190555; місцезнаходження 61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, буд. 22;
тел/факс (057) 701-01-71; e-mail 00190555@sodruzhestvo.com.ua; адреса
сторінки в мережі Інтернет: http://www.energostal.nr-avers.com.ua/

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
Генеральний директор Каратаєв Вiталiй Вiкторович звiльнено

10.11.2017, востаннє були подовженi повноваження 21.04.2017. У зв'язку
з прийнятим загальними зборами рiшенням про припинення емiтента
(ПРАТ) шляхом перетворення його в ТОВ, на посаду Генерального дирек-
тора замiсть звiльненої особи нiкого не призначено (протокол б/н вiд
10.11.2017). З 11.11.2017 призначена на строк, необхiдний для виконання
процедури реорганiзацiї, комiсiя по припиненню (перетворенню): Голова -
Суркова Ксенiя Юрiївна, останнi 5 рокiв обіймала посаду директора; Член
- Губаренко Тетяна Олексiївна, останнi 5 рокiв обіймала посади головно-
го бухгалтера, директора. Зазначені особи не надали згоди на розкриття
паспортних даних, акцiями Товариства не володiють, непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Дата вчинення дiї
10.11.2017. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол б/н вiд
10.11.2017). Голова комiсiї по припиненню (перетворенню) Суркова
К.Ю. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОСТАЛЬ"; код за ЄДРПОУ
00190555; місцезнаходження 61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, буд. 22;
тел/факс (057) 701-01-71; e-mail 00190555@sodruzhestvo.com.ua; адре-
са сторінки в мережі Інтернет: http://www.energostal.nr-avers.com.ua/.

Вiдомостi про припинення емiтента шляхом перетворення за
рiшенням вищого органу емiтента 

Дата прийняття рішення про припинення емітента 10.11.2017. Назва
уповноваженого органу, що прийняв рішення про припинення емітента
- загальні збори ПРАТ "ЕНЕРГОСТАЛЬ" (протокол б/н від 10.11.2017).
Причини рішення про припинення емітента - Товариство з обмеженою
відповідальністю є більш доцільною організаційно-правовою формою
для господарської діяльності Товариства. Способ припинення - шляхом
перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю. Дата прове-
дення загальних зборів - 10.11.2017. Результати голосування - "за"
10631 шт., "проти" - 0 шт., "утримались" - 0 шт. Повне найменування
юридичної особи, що буде утворена - Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "ЕНЕРГОСТАЛЬ". Всі майнові та інші права, активи та зо-
бов'язання у повному обсязі переходять до Товариства-правонаступни-
ка. Порядок та умови обміну акцій на частки у статутному капіталі това-
риства-правонаступника - акції ПРАТ "ЕНЕРГОСТАЛЬ" (товариства, що
перетворюється) конвертуються в частки (паї) Товариства-правонаступ-
ника; коефіцієнт конвертації дорівнює 1; розподіл часток Товариства-
правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількос-
ті акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРАТ "ЕНЕР-
ГОСТАЛЬ"; розмір статутного капіталу товариства, що створюється
шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створен-
ня, дорівнює розміру статутного капіталу акціонерного товариства, а са-
ме 1156,80 грн.

Голова комiсiї по припиненню (перетворенню) Суркова К.Ю. під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та виз-
нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: Україна,
49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21) повідомляє про проведення поза-
чергових загальних зборів Товариства 19 грудня 2017 року о 12:00 у Ме-
тодичному кабінеті профспілкової організації Товариства (1 поверх
9 поверхової будівлі інженерного корпусу) за адресою: Україна,
49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21 (кінцева зупинка тролейбусного
маршруту №15).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень.  
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової

ради Товариства. 
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
ними. 

6. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шля-
хом викладення його в новій редакції.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства:
www.ntrp.interpipe.biz.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загаль-
них зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робо-
чих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто на 24 го-
дину 13 грудня 2017 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових
загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення
загальних зборів 19 грудня 2017 року з 09:40 до 11:40. 

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - документ, який посвідчує особу (паспорт); 
- представникам акціонерів - довіреність на право участі та голосуван-

ня на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного за-
конодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження пред-
ставника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознай-
омитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий
час за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21, офіс 308 (3
поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу). 

В день проведення загальних зборів 19 грудня 2017 року ознайомлен-
ня акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці
проведення загальних зборів Товариства. 

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером -
при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником ак-
ціонера - при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до ви-
мог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами - член Правління Кузьменко Сергій Володимирович.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0562) 35-
83-47, 35-91-63.

Наглядова рада Товариства

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ЕНЕРГОСТАЛЬ"; код за ЄДРПОУ
00190555; місцезнаходження 61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, буд. 22;
тел/факс (057) 701-01-71; e-mail 00190555@sodruzhestvo.com.ua; адреса
сторінки в мережі Інтернет: http://www.energostal.nr-avers.com.ua/

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
Генеральний директор Каратаєв Вiталiй Вiкторович звiльнено

10.11.2017, востаннє були подовженi повноваження 21.04.2017. У зв'язку
з прийнятим загальними зборами рiшенням про припинення емiтента
(ПРАТ) шляхом перетворення його в ТОВ, на посаду Генерального дирек-
тора замiсть звiльненої особи нiкого не призначено (протокол б/н вiд
10.11.2017). З 11.11.2017 призначена на строк, необхiдний для виконання
процедури реорганiзацiї, комiсiя по припиненню (перетворенню): Голова -
Суркова Ксенiя Юрiївна, останнi 5 рокiв обіймала посаду директора; Член
- Губаренко Тетяна Олексiївна, останнi 5 рокiв обіймала посади головно-
го бухгалтера, директора. Зазначені особи не надали згоди на розкриття
паспортних даних, акцiями Товариства не володiють, непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Дата вчинення дiї
10.11.2017. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол б/н вiд
10.11.2017). Голова комiсiї по припиненню (перетворенню) Суркова
К.Ю. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОСТАЛЬ"; код за ЄДРПОУ
00190555; місцезнаходження 61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, буд. 22;
тел/факс (057) 701-01-71; e-mail 00190555@sodruzhestvo.com.ua; адре-
са сторінки в мережі Інтернет: http://www.energostal.nr-avers.com.ua/.

Вiдомостi про припинення емiтента шляхом перетворення за
рiшенням вищого органу емiтента 

Дата прийняття рішення про припинення емітента 10.11.2017. Назва
уповноваженого органу, що прийняв рішення про припинення емітента
- загальні збори ПРАТ "ЕНЕРГОСТАЛЬ" (протокол б/н від 10.11.2017).
Причини рішення про припинення емітента - Товариство з обмеженою
відповідальністю є більш доцільною організаційно-правовою формою
для господарської діяльності Товариства. Способ припинення - шляхом
перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю. Дата прове-
дення загальних зборів - 10.11.2017. Результати голосування - "за"
10631 шт., "проти" - 0 шт., "утримались" - 0 шт. Повне найменування
юридичної особи, що буде утворена - Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "ЕНЕРГОСТАЛЬ". Всі майнові та інші права, активи та зо-
бов'язання у повному обсязі переходять до Товариства-правонаступни-
ка. Порядок та умови обміну акцій на частки у статутному капіталі това-
риства-правонаступника - акції ПРАТ "ЕНЕРГОСТАЛЬ" (товариства, що
перетворюється) конвертуються в частки (паї) Товариства-правонаступ-
ника; коефіцієнт конвертації дорівнює 1; розподіл часток Товариства-
правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількос-
ті акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРАТ "ЕНЕР-
ГОСТАЛЬ"; розмір статутного капіталу товариства, що створюється
шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створен-
ня, дорівнює розміру статутного капіталу акціонерного товариства, а са-
ме 1156,80 грн.

Голова комiсiї по припиненню (перетворенню) Суркова К.Ю. під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та виз-
нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: Україна,
49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21) повідомляє про проведення поза-
чергових загальних зборів Товариства 19 грудня 2017 року о 12:00 у Ме-
тодичному кабінеті профспілкової організації Товариства (1 поверх
9 поверхової будівлі інженерного корпусу) за адресою: Україна,
49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21 (кінцева зупинка тролейбусного
маршруту №15).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень.  
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової

ради Товариства. 
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
ними. 

6. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шля-
хом викладення його в новій редакції.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства:
www.ntrp.interpipe.biz.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загаль-
них зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робо-
чих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто на 24 го-
дину 13 грудня 2017 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових
загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення
загальних зборів 19 грудня 2017 року з 09:40 до 11:40. 

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - документ, який посвідчує особу (паспорт); 
- представникам акціонерів - довіреність на право участі та голосуван-

ня на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного за-
конодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження пред-
ставника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознай-
омитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий
час за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21, офіс 308 (3
поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу). 

В день проведення загальних зборів 19 грудня 2017 року ознайомлен-
ня акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці
проведення загальних зборів Товариства. 

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером -
при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником ак-
ціонера - при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до ви-
мог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами - член Правління Кузьменко Сергій Володимирович.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0562) 35-
83-47, 35-91-63.

Наглядова рада Товариства



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №217, 15 листопада 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

26

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТЕРИТоРIА ЛЬ НЕ мIЖГАЛУЗЕВЕ оБ’ЄДНАННЯ 

«ЗАПоРIЖЖЯ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1.	Повне	найменування	емітента:	Приватне акцiонерне товариство 
«Територiа ль не мiжгалузеве об’єднання «Запорiжжя»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	01294469
3.	Місцезнаходження:	69002,	м.	Запорiжжя,	вул.	Перша	ливарна,	17
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	0612282701	0612282701
5.	Електронна	поштова	адреса:	zaotmo@gmail.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://zaotmo.forumy.eu
7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	припинення	емітента	шляхом	

злиття,	приєднання,	поділу,	перетворення	або	банкрутства	за	рішенням	ви-
щого	органу	емітента	або	суду

II. Текст повідомлення
10.11.2017	Загальними	зборами	акцiонерiв	Товариства	прийнято	рiшення	

про	реорганiзацiю	шляхом	перетворення	у	Товариство	 з	обмеженою	
вiдповiдальнiстю.	Причиною	прийняття	зазначеного	рiшення	є	неможливiсть	
ведення	господарської	дiяльностi	згiдно	з	вимогами	Закону	України	«Про	
акцiонернi	товариства».	Результати	голосування	щодо	зазначеного	рiшення:	
«за»	–	2869	голосiв,	«проти»	–	0	голосiв.	Повне	найменування	юридичної	
особи	 правонаступника:	 Товариство	 з	 обмеженою	 вiдповiдальнiстю	
«Територiальне	мiжгалузеве	об’єднання	«Запорiжжя»,	розмiр	статутного	
капiталу	374	089,38	грн.	Згiдно	ч.	5	ст.	58	Господарського	кодексу	України	
до	правонаступника	переходять	усi	майновi	права	i	обов’язки	Товариства.	
Акцiї	Товариства	конвертуються	в	частки	Правонаступника	та	розподiляються	
серед	його	учасникiв.	Коефiцiєнт	конвертацiї	1:1,	тобто	1	акцiя	номiнальною	
вартiстю	128,73	грн.	дорiвнює	1	частцi,	одна	частка	дорiвнює	128,73	грн.	у	
статутному	капiталi	Правонаступника,	у	зв’язку	з	чим	виплата	грошових	
компенсацiй	акцiонерам	не	здiйснюється.	Не	пiдлягають	конвертацiї	акцiї	
Товариства,	власниками	яких	є	акцiонери,	якi	звернулися	до	Товариства	з	
вимогою	про	обов’язковий	викуп	належних	їм	акцiй	та	якi	мають	таке	право,	
а	також	акцiї	викупленi	Товариством,	якi	на	дату	прийняття	рiшення	про	
припинення	Товариства	шляхом	 перетворення	 не	 проданi	 та/або	 не	
анульованi	вiдповiдно	до	законодавства.	Такi	акцiї	пiдлягають	анулюванню	
в	порядку,	встановленому	НКЦПФР.	Розподiл	часток	Правонаступника	
вiдбувається	iз	збереженням	спiввiдношення	кiлькостi	акцiй,	що	було	мiж	
акцiонерами	у	статутному	капiталi	Товариства.

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 Корепiн	Дмитро	Олександрович
Голова	комiсiї	з	реорганiзацiї (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 13.11.2017
(дата)

Повне найменування емітента: 

організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за 
ЄДРПоУ емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та 
факс емітента:
Електронна поштова адреса:
Вид відомостей:

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ВЕСКо»
Публічне акціонерне товариство

00282049

84205, Донецька область, м. Друж-
ків ка, вул. Індустріальна, буд.2 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

Текст повідомлення:
13	листопада	 2017	 року,	 згiдно	 вимог	 ст.72	 Закону	України	 «Про	

акцiонернi	товариства»,	вiдповiдно	до	повноважень,	наданих	рiшенням	
Загальних	зборiв	акцiонерiв	(рiшення	№39	вiд	24.04.2017	р.),	Наглядовою	
радою	ПАТ	«Веско»	(протокол	№33)	прийнято	рiшення	про	схвалення	
укладеного	значного	правочину.	Предметом	додаткової	угоди	№2	вiд	
18.08.2017	р.	 є	 збiльшення	орiєнтовної	 суми	договору	№1/01-16	 вiд	
31.12.2015	року	 є	 отримання	 транспортно-експедиторських	 послуг	 з	
органiзацiї	вiдправлення	залiзничним	транспортом	вогнетривкої	глини.	
Сума	 коштiв,	 що	 є	 предметом	 правочину	 орiєнтовно	 складає	
300	000	000,00	грн.	Вартiсть	активiв	ПАТ	«Веско»	за	2016	рiк	складає	
200	165	900грн.	Спiввiдношення	суми	коштiв,	що	є	предметом	правочину,	
до	вартостi	активiв	ПАТ	«Веско»	становить	149,8756%.

Iнформацiя	про	договiр	№1/01-16	вiд	31.12.2015	р.	не	розкривалась,	
оскiльки	рiшення	про	вчинення	такого	правочину	було	прийнято	до	введен-
ня	в	дiю	вимог	щодо	обов'язковостi	розкриття	iнформацiї	про	значнi	право-
чини.

13	 листопада	 2017	 року,	 згiдно	 вимог	 ст.72	 Закону	України	 «Про	
акцiонернi	товариства»,	вiдповiдно	до	повноважень,	наданих	рiшенням	
Загальних	зборiв	акцiонерiв	(рiшення	№39	вiд	24.04.2017	р.),	Наглядовою	
радою	ПАТ	«Веско»	(протокол	№33)	прийнято	рiшення	про	схвалення	
укладеного	значного	правочину.	Предметом	додаткової	угоди	№6	вiд	
04.09.2017	р.	є	збiльшення	орiєнтовної	суми	контракту	№2014/710/В	вiд	
15.05.2014	року	є	постачання	вогнетривкої	глини.	Сума	коштiв,	що	є	пред-
метом	правочину	складає	19	710	000	доларiв	США,	що	за	офiцiйним	курсом	
НБУ	на	дату	укладання	правочину	дорiвнює	507	500	648,64	грн.	Вартiсть	
активiв	ПАТ	«Веско»	за	2016	рiк	складає	200	165	900грн.	Спiввiдношення	
суми	коштiв,	що	є	предметом	правочину,	до	вартостi	активiв	ПАТ	«Веско»	
становить	253,54%.

Iнформацiя	про	контракт	№2014/710/В	вiд	15.05.2014	р.	не	розкрива-
лась,	оскiльки	рiшення	про	вчинення	такого	правочину	було	прийнято	до	
введення	в	дiю	вимог	щодо	обов'язковостi	розкриття	iнформацiї	про	значнi	
правочини.

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

Генеральний директор  Є.В. цимарман

ПоВІДомЛЕННЯ АКцІоНЕРІВ
ПРо ПоРЯДоК РЕАЛІЗАцІЇ ПЕРЕВАЖНоГо ПРАВА  

НА ПРИДБАННЯ АКцІй
ПУБЛІчНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКИй БАНК РЕКоНСТРУКцІЇ ТА РоЗВИТКУ» 
Публічне	акціонерне	товариство	«Український	банк	реконструкції	та	роз-

витку»	(далі	також	АТ	(публ.)	«Український	банк	реконструкції	та	розвитку»,	
або	Банк),	місцезнаходження	якого:	Україна,	04080,	м.	Київ,	вул.	Олексія	
Терьохіна,	 4,	 номери	 телефону	 та	 факсу:	 (044)	 454-27-00,	 факс	 –	
(044)	454-27-22,	повідомляє,	

Єдиним	Акціонером	АТ	(публ.)	«Український	банк	реконструкції	та	роз-
витку»	було	прийнято	Рішення	№	2/2017	від	14.11.2017,	про	збільшення	
статутного	капіталу	АТ	(публ.)	«Український	банк	реконструкції	та	розвитку»	
на	суму	124	000	000,00	грн.	(Сто	двадцять	чотири	мільйони)	гривень.	шля-
хом	приватного	розміщення	додаткових	акцій	АТ	(публ.)	«Український	банк	

реконструкції	та	розвитку»	у	кількості	248	000	(двісті	сорок	вісім	тисяч)	про-
стих	іменних	акцій	існуючої	номінальної	вартості	по	500	(п’ятсот)	гривень	
кожна,	на	загальну	номінальну	вартість	124	000	000,00	грн.	за	рахунок	до-
даткових	внесків	виключно	серед	акціонерів	АТ	(публ.)	«Український	банк	
реконструкції	та	розвитку».	Ціна	розміщення	500	(п’ятсот)	гривень	за	ак-
цію.	

	Збільшення	статутного	капіталу	здійснюється	відповідно	до	статті	3	
Закону	України	«Про	спрощення	процедур	реорганізації	та	капіталізації	
банків»	від	23.03.2017р.	№1958-VIII	та	Рішення	Національного	Банку	Укра-
їни	№372	від	07.11.2017р.	

	Переважне	право	на	придбання	акцій	додаткової	емісії	не	застосовуєть-
ся,	оскільки	Банк	має	лише	одного	акціонера,	який	володіє	100%	акцій	
Банку,	та	який	є	єдиним	учасником	приватного	розміщення	акцій.	

Голова Правління  о.Ю.Локтіонов
14	листопада	2017

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«УКРАЇНСЬКИй БАНК РЕКоНСТРУКцІЇ ТА РоЗВИТКУ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 (044) 4983816 (044) 4983815
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Повне найменування емітента: 

організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за ЄДРПоУ 
емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та факс 
емітента:
Електронна поштова адреса:
Вид відомостей:

Публічне акціонерне товариство 
«Веско»
Публічне акціонерне товариство

00282049

84205, Донецька область, 
м. Дружківка, вул. Індустріаль-
на, буд.2 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких 
є заінтересованість

Текст повідомлення:
13	листопада	2017	року,	 згiдно	 вимог	 ст.72	Закону	України	 «Про	

акцiонернi	товариства»,	Наглядовою	радою	ПАТ	«Веско»	(протокол	№33)	
прийнято	рiшення	про	схвалення	укладеного	правочину,	щодо	вчинення	
якого	є	заiнтересованiсть.	Предметом	договору	№	410	вiд	31.08.2017	р.	є	
надання	в	строкове	платне	користування	(суборенду)	земельної	дiлянки	
загальною	 площею	 5,9136	 га	 Публiчному	 акцiонерному	 товариству	
«Дружкiвське	рудоуправлiння»,	Донецька	обл.,	м.	Дружкiвка,	вул.Полено-
ва,	112,	код	за	ЄДРПОУ	00191796,	що	є	афiлiйованою	особою	ПАТ	«Веско».	
Сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину	складає	8	016	314,64	грн.	Вартiсть	
активiв	ПАТ	«Веско»	за	2016	рiк	складає	2	001	659	000	грн.	Спiввiдношення	
суми	коштiв,	що	є	предметом	правочину,	до	вартостi	активiв	ПАТ	«Веско»	
становить	0,4004%.	Iншi	iстотнi	умови	правочину:	суборендна	плата	вно-
ситься	щомiсячно	в	розмiрi	1/12	частини	рiчної	орендної	плати	на	рухунок	
Орендаря;	договiр	укладено	на	строк	дiї	договору	оренди,	укладеного	мiж	
ПАТ	«Веско»	та	Андрiївською	сiльською	радою.

13	листопада	2017	року,	згiдно	вимог	ст.	72	Закону	України	«Про	
акцiонернi	товариства»,	Наглядовою	радою	ПАТ	«Веско»	(протокол	№33)	
прийнято	рiшення	про	схвалення	укладеного	правочину,	щодо	вчинення	
якого	є	заiнтересованiсть.	Предметом	договору	№17/1008	вiд	10.08.2017	р.	
є	прийняття	у	тимчасове	платне	користування	майна	вiд	Товариства	з	
обмеженою	вiдповiдальнiстю	«ЮМДЖИ	Iнвест»,	м.	Київ,	пров.	Бехтерев-
ський,	 12-б,	 код	 за	ЄДРПОУ	 38628827,	що	 є	 афiлiйованою	 особою	
ПАТ	 «Веско».	 Сума	 коштiв,	 що	 є	 предметом	 договору	 становить	
12	808	310,40	грн.	Вартiсть	активiв	ПАТ	«Веско»	за	2016	рiк	складає	
2	001	659	000	грн.	Спiввiдношення	суми	коштiв,	що	є	предметом	право-
чину,	до	вартостi	активiв	ПАТ	«Веско»	становить	6,3988%.	Iншi	 iстотнi	
умови	правочину:	орендна	плата	вноситься	Орендарем	щомiсячно,	про-
тягом	5	(п’яти)	банкiвських	днiв	з	моменту	отримання	рахунку	на	пiдставi	
Актiв	наданих	послуг	шляхом	банкiвського	переказу	на	поточний	рахунок	
Орендодавця;	датою	оплати	вважається	дата	списання	коштiв	з	рахунку	
Орендаря;	договiр	дiє	до	31.07.2022	р.

13	листопада	2017	року,	згiдно	вимог	ст.	72	Закону	України	«Про	
акцiонернi	товариства»,	Наглядовою	радою	ПАТ	«Веско»	(протокол	№33)	
прийнято	рiшення	про	схвалення	укладеного	правочину,	щодо	вчинення	
якого	є	заiнтересованiсть.	Предметом	договору	№805	вiд	10.07.2017	р.	є	
отримання	послуг	зi	збору,	обробки	та	узагальнення	даних,	необхiдних	для	
розроблення	документацiї	 iз	землеустрою	вiд	Товариства	з	обмеженою	
вiдповiдальнiстю	«ЮМДЖИ	Проект»,	м.	Київ,	пров.	Бехтеревський,	12-б,	
код	за	ЄДРПОУ	38789706,	що	є	афiлiйованою	особою	ПАТ	«Веско».	Сума	
коштiв,	що	є	предметом	договору	становить	513	774,00	грн.	Вартiсть	активiв	
ПАТ	«Веско»	за	2016	рiк	складає	2	001	659	000	грн.	Спiввiдношення	суми	
коштiв,	що	є	предметом	правочину,	до	вартостi	активiв	ПАТ	«Веско»	ста-
новить	0,0256%.	Iншi	iстотнi	умови	правочину:	оплата	робiт	проводиться	
протягом	5	робочих	днiв	з	дати	пiдписання	Акта	приймання-передачi	робiт,	
шляхом	перерахування	грошових	коштiв	на	поточний	рахунок	Виконавця;	
договiр	дiє	до	31.12.2017	р.

13	листопада	2017	року,	 згiдно	 вимог	 ст.72	Закону	України	 «Про	
акцiонернi	товариства»,	Наглядовою	радою	ПАТ	«Веско»	(протокол	№33)	
прийнято	рiшення	про	схвалення	укладеного	правочину,	щодо	вчинення	
якого	є	заiнтересованiсть.	Предметом	договору	№	409	вiд	31.08.2017	р.	є	
надання	в	строкове	платне	користування	(суборенду)	земельної	дiлянки	
загальною	 площею	 6,7423	 га	 Публiчному	 акцiонерному	 товариству	
«Дружкiвське	рудоуправлiння»,	Донецька	обл.,	м.	Дружкiвка,	вул.Полено-
ва,	112,	код	за	ЄДРПОУ	00191796,	що	є	афiлiйованою	особою	ПАТ	«Веско».	
Сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину	складає	9	139	677,70	грн.	Вартiсть	
активiв	ПАТ	«Веско»	за	2016	рiк	складає	2	001	659	000	грн.	Спiввiдношення	
суми	коштiв,	що	є	предметом	правочину,	до	вартостi	активiв	ПАТ	«Веско»	
становить	0,4566%.	Iншi	iстотнi	умови	правочину:	суборендна	плата	вно-
ситься	щомiсячно	в	розмiрi	1/12	частини	рiчної	орендної	плати	на	рухунок	

Орендаря;	договiр	укладено	на	строк	дiї	договору	оренди,	укладеного	мiж	
ПАТ	«Веско»	та	Андрiївською	сiльською	радою.

13	листопада	2017	року,	 згiдно	вимог	ст.72	Закону	України	«Про	
акцiонернi	товариства»,	Наглядовою	радою	ПАТ	«Веско»	(протокол	№33)	
прийнято	рiшення	про	схвалення	укладеного	правочину,	щодо	вчинення	
якого	є	заiнтересованiсть.	Предметом	договору	№	411	вiд	31.08.2017	р.	є	
надання	в	строкове	платне	користування	(суборенду)	земельної	дiлянки	
загальною	 площею	 7,1001	 га	Публiчному	 акцiонерному	 товариству	
«Дружкiвське	рудоуправлiння»,	Донецька	обл.,	м.	Дружкiвка,	вул.Полено-
ва,	112,	код	за	ЄДРПОУ	00191796,	що	є	афiлiйованою	особою	ПАТ	«Вес-
ко».	Сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину	складає	9	624	701,47	грн.	
Вартiсть	активiв	ПАТ	«Веско»	за	2016	рiк	складає	2	001	659	000	грн.	
Спiввiдношення	суми	коштiв,	що	є	предметом	правочину,	до	вартостi	
активiв	ПАТ	«Веско»	становить	0,4808%.	Iншi	 iстотнi	умови	правочину:	
суборендна	плата	вноситься	щомiсячно	в	розмiрi	1/12	частини	рiчної	
орендної	плати	на	рухунок	Орендаря;	договiр	укладено	на	строк	дiї	до-
говору	оренди,	укладеного	мiж	ПАТ	«Веско»	та	Андрiївською	сiльською	
радою.

13	листопада	2017	року,	 згiдно	 вимог	 ст.72	Закону	України	 «Про	
акцiонернi	товариства»,	Наглядовою	радою	ПАТ	«Веско»	(протокол	№33)	
прийнято	рiшення	про	схвалення	укладеного	правочину,	щодо	вчинення	
якого	є	заiнтересованiсть.	Предметом	договору	№	413	вiд	31.08.2017	р.	є	
надання	в	строкове	платне	користування	(суборенду)	земельної	дiлянки	
загальною	 площею	 5,0431	 га	 Публiчному	 акцiонерному	 товариству	
«Дружкiвське	рудоуправлiння»,	Донецька	обл.,	м.	Дружкiвка,	вул.Полено-
ва,	112,	код	за	ЄДРПОУ	00191796,	що	є	афiлiйованою	особою	ПАТ	«Веско».	
Сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину	складає	6	836	288,54	грн.	Вартiсть	
активiв	ПАТ	«Веско»	за	2016	рiк	складає	2	001	659	000	грн.	Спiввiдношення	
суми	коштiв,	що	є	предметом	правочину,	до	вартостi	активiв	ПАТ	«Веско»	
становить	0,3415%.	Iншi	iстотнi	умови	правочину:	суборендна	плата	вно-
ситься	щомiсячно	в	розмiрi	1/12	частини	рiчної	орендної	плати	на	рухунок	
Орендаря;	договiр	укладено	на	строк	дiї	договору	оренди,	укладеного	мiж	
ПАТ	«Веско»	та	Андрiївською	сiльською	радою.

13	листопада	2017	року,	 згiдно	вимог	ст.72	Закону	України	«Про	
акцiонернi	товариства»,	Наглядовою	радою	ПАТ	«Веско»	(протокол	№33)	
прийнято	рiшення	про	схвалення	укладеного	правочину,	щодо	вчинення	
якого	є	заiнтересованiсть.	Предметом	договору	№	412	вiд	31.08.2017	р.	є	
надання	в	строкове	платне	користування	(суборенду)	земельної	дiлянки	
загальною	 площею	 5,1611	 га	 Публiчному	 акцiонерному	 товариству	
«Дружкiвське	рудоуправлiння»,	Донецька	обл.,	м.	Дружкiвка,	вул.Полено-
ва,	112,	код	за	ЄДРПОУ	00191796,	що	є	афiлiйованою	особою	ПАТ	«Вес-
ко».	Сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину	складає	6	996	246,13	грн.	
Вартiсть	активiв	ПАТ	«Веско»	за	2016	рiк	складає	2	001	659	000	грн.	
Спiввiдношення	суми	коштiв,	що	є	предметом	правочину,	до	вартостi	
активiв	ПАТ	«Веско»	становить	0,3495%.	Iншi	 iстотнi	умови	правочину:	
суборендна	плата	вноситься	щомiсячно	в	розмiрi	1/12	частини	рiчної	
орендної	плати	на	рухунок	Орендаря;	договiр	укладено	на	строк	дiї	до-
говору	оренди,	укладеного	мiж	ПАТ	«Веско»	та	Андрiївською	сiльською	
радою.

13	листопада	2017	року,	 згiдно	вимог	ст.72	Закону	України	«Про	
акцiонернi	товариства»,	Наглядовою	радою	ПАТ	«Веско»	(протокол	№33)	
прийнято	рiшення	про	схвалення	укладеного	правочину,	щодо	вчинення	
якого	є	заiнтересованiсть.	Предметом	договору	№	414	вiд	31.08.2017	р.	є	
надання	в	строкове	платне	користування	(суборенду)	земельної	дiлянки	
загальною	 площею	 5,0431	 га	Публiчному	 акцiонерному	 товариству	
«Дружкiвське	рудоуправлiння»,	Донецька	обл.,	м.	Дружкiвка,	вул.Полено-
ва,	112,	код	за	ЄДРПОУ	00191796,	що	є	афiлiйованою	особою	ПАТ	«Вес-
ко».	Сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину	складає	6	836	288,54	грн.	
Вартiсть	активiв	ПАТ	«Веско»	за	2016	рiк	складає	2	001	659	000	грн.	
Спiввiдношення	суми	коштiв,	що	є	предметом	правочину,	до	вартостi	
активiв	ПАТ	«Веско»	становить	0,3415%.	Iншi	 iстотнi	умови	правочину:	
суборендна	плата	вноситься	щомiсячно	в	розмiрi	1/12	частини	рiчної	
орендної	плати	на	рухунок	Орендаря;	договiр	укладено	на	строк	дiї	до-
говору	оренди,	укладеного	мiж	ПАТ	«Веско»	та	Андрiївською	сiльською	
радою.

13	листопада	2017	року,	 згiдно	вимог	ст.72	Закону	України	«Про	
акцiонернi	товариства»,	Наглядовою	радою	ПАТ	«Веско»	(протокол	№33)	
прийнято	рiшення	про	схвалення	укладеного	правочину,	щодо	вчинення	
якого	є	заiнтересованiсть.	Предметом	договору	№	415	вiд	31.08.2017	р.	є	
надання	в	строкове	платне	користування	(суборенду)	земельної	дiлянки	
загальною	 площею	 5,0431	 га	Публiчному	 акцiонерному	 товариству	
«Дружкiвське	рудоуправлiння»,	Донецька	обл.,	м.	Дружкiвка,	вул.Полено-
ва,	112,	код	за	ЄДРПОУ	00191796,	що	є	афiлiйованою	особою	ПАТ	«Вес-
ко».	Сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину	складає	6	836	288,54	грн.	
Вартiсть	активiв	ПАТ	«Веско»	за	2016	рiк	складає	2	001	659	000	грн.	
Спiввiдношення	суми	коштiв,	що	є	предметом	правочину,	до	вартостi	
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активiв	ПАТ	«Веско»	становить	0,3415%.	Iншi	 iстотнi	умови	правочину:	
суборендна	плата	вноситься	щомiсячно	в	розмiрi	1/12	частини	рiчної	
орендної	плати	на	рухунок	Орендаря;	договiр	укладено	на	строк	дiї	до-
говору	оренди,	укладеного	мiж	ПАТ	«Веско»	та	Андрiївською	сiльською	
радою.

13	листопада	2017	року,	згiдно	вимог	ст.	72	Закону	України	«Про	
акцiонернi	товариства»,	Наглядовою	радою	ПАТ	«Веско»	(протокол	№33)	
прийнято	рiшення	про	схвалення	укладеного	правочину,	щодо	вчинення	
якого	є	заiнтересованiсть.	Предметом	договору	№408	вiд	29.08.2017	р.	є	
купiвля	запчастин	у	Товариства	з	обмеженою	вiдповiдальнiстю	«ЮМГ	
Трейдiнг»,	м.	Київ,	пров.	Бехтеревський,	12-б,	код	за	ЄДРПОУ	38475263,	
що	є	афiлiйованою	особою	ПАТ	«Веско».	Сума	коштiв,	що	є	предметом	
договору	становить	500	000,00	грн.	Вартiсть	активiв	ПАТ	«Веско»	за	2016	
рiк	складає	2	001	659	000	грн.	Спiввiдношення	суми	коштiв,	що	є	пред-
метом	правочину,	до	вартостi	активiв	ПАТ	«Веско»	становить	0,0249%.	Iншi	
iстотнi	умови	правочину:	договiр	дiє	до	31.07.2017	р.

13	листопада	2017	року,	 згiдно	 вимог	 ст.72	Закону	України	 «Про	
акцiонернi	товариства»,	Наглядовою	радою	ПАТ	«Веско»	(протокол	№33)	
прийнято	рiшення	про	схвалення	укладеного	правочину,	щодо	вчинення	
якого	є	заiнтересованiсть.	Предметом	договору	№3803	вiд	10.09.2017	р.	є	
отримання	послуг	з	рнозподiл	функцiй	та	порядок	взаємодiї	при	агентуваннi	
судiв,	що	здiйснюють	рейси	в	морських	портах	України	та	перевозять	
вантаж	ПАТ	«Веско»	 вiд	Товариства	 з	 обмеженою	вiдповiдальнiстю	
«Портiнвест	Лоджистiк»,	Одеська	область,	м.	Iллiчiвськ,	вул.	Працi,	9/1,	
код	за	ЄДРПОУ	36978722,	що	є	афiлiйованою	особою	ПАТ	«Веско».	Сума	
коштiв,	що	є	предметом	правочину	складає	200	000	доларiв	США,	що	за	
офiцiйним	 курсом	 НБУ	 на	 дату	 укладання	 правочину	 дорiвнює	
5	185	000,00	 грн.	Вартiсть	активiв	ПАТ	«Веско»	за	2016	рiк	складає	
2	001	659	000	грн.	Спiввiдношення	суми	коштiв,	що	є	предметом	право-
чину,	до	вартостi	активiв	ПАТ	«Веско»	становить	0,2590%.	Iншi	 iстотнi	
умови	правочину:	грошовi	кошти	(винагорода	Субагента)	за	договором	
перераховуються	Агнетом	вiд	iменi	та	за	дорученням	Судоволодiльця	на	
рахунок	Субагента	згiдно	виставленного	рахунка	Субагента	протягом	
10	 банкiвських	 днiв;	 перерахування	 грошових	 коштiв	 за	 договором	
здiйснюється	в	доларах	США;	договiр	дiє	до	31.12.2017	р.

13	листопада	2017	року,	згiдно	вимог	ст.	72	Закону	України	«Про	
акцiонернi	товариства»,	Наглядовою	радою	ПАТ	«Веско»	(протокол	№33)	
прийнято	рiшення	про	схвалення	укладеного	правочину,	щодо	вчинення	
якого	є	заiнтересованiсть.	Предметом	правочину	(додаткової	угоди	№1	
вiд	09.10.2017	р.)	є	збiльшення	суми	договору	№408	вiд	29.08.2017	р.	
купiвлi	запчастин	у	Товариства	з	обмеженою	вiдповiдальнiстю	«ЮМГ	
Трейдiнг»,	м.	Київ,	пров.	Бехтеревський,	12-б,	код	за	ЄДРПОУ	38475263,	
що	є	афiлiйованою	особою	ПАТ	«Веско».	Сума	коштiв,	що	є	предметом	
договору	становить3	000	000,00	грн.	Вартiсть	активiв	ПАТ	«Веско»	за	2016	
рiк	складає	2	001	659	000	грн.	Спiввiдношення	суми	коштiв,	що	є	пред-
метом	правочину,	до	вартостi	активiв	ПАТ	«Веско»	становить	0,1498%.	
Iншi	iстотнi	умови	правочину:	договiр	дiє	до	31.12.2018	року,	а	в	частинi	
зобов'язань	–	до	повного	їх	виконання.

13	листопада	2017	року,	згiдно	вимог	ст.	72	Закону	України	«Про	
акцiонернi	товариства»,	Наглядовою	радою	ПАТ	«Веско»	(протокол	№33)	
прийнято	рiшення	про	схвалення	укладеного	правочину,	щодо	вчинення	
якого	є	заiнтересованiсть.	Предметом	договору	№401/6-17	вiд	01.09.2017	р.	
є	прийняття	в	оренду	майна	вiд	Приватного	акцiонергного	товариства	
«Новотроїцьке	рудоуправлiння»,	Донецька	обл.,	Волноваський	р-н.,	
смт.	новотроїцьке,	вул.	Радянська,	85,	код	за	ЄДРПОУ	00191810,	що	є	
афiлiйованою	особою	ПАТ	«Веско».	Сума	коштiв,	що	є	предметом	дого-
вору	орiєнтовно	становить	34	990	401,60	грн.	Вартiсть	активiв	ПАТ	«Вес-
ко»	за	2016	рiк	складає	2	001	659	000	грн.	Спiввiдношення	суми	коштiв,	

що	є	предметом	правочину,	до	вартостi	активiв	ПАТ	«Веско»	становить	
0,7480%.	 Iншi	 iстотнi	 умови	 правочину:	 орендна	 плата	 вноситься	
щомiсячно,	протягом	5	банкiвських	днiв	з	моменту	пред'явлення	рахунку	
шляхом	банкiвського	переказу	на	рахунок	Орендодавця;	датою	оплати	
вважається	дата	списання	грошових	коштiв	з	рахунку	орендаря;	договiр	
дiє	протягом	2	рокiв	з	дня	пiдписання	сторонами	акта	приймання-передачi	
майна.

13	листопада	2017	року,	 згiдно	 вимог	 ст.72	Закону	України	 «Про	
акцiонернi	товариства»,	Наглядовою	радою	ПАТ	«Веско»	(протокол	№33)	
прийнято	рiшення	про	схвалення	укладеного	правочину,	щодо	вчинення	
якого	є	заiнтересованiсть.	Предметом	контракту	№2017/11	вiд	03.04.2017	
року	є	продаж	вогнетривкої	глини	українського	походження	MRT	Mineral	
Resources	Trading	Limited	(№	211615),	Themistokli	Dervi,5	Elinion	Building	
P.C.	1066,	Nicosia,	Cyprus,	що	є	афiлiйованою	особою	ПАТ	«Веско».	Сума	
коштiв,	що	є	предметом	правочину	складає	12	150	000,00	доларiв	США,	
що	за	офiцiйним	курсом	НБУ	на	дату	укладання	правочину	дорiвнює	
328	313	655,00	грн.	Вартiсть	активiв	ПАТ	«Веско»	за	2016	рiк	складає	
2	001	659	000	грн.	Спiввiдношення	суми	коштiв,	що	є	предметом	право-
чину,	до	вартостi	активiв	ПАТ	«Веско»	становить	16,4020%.	Iншi	iстотнi	
умови	правочину:	валютою	платежiв	за	контрактом	є	долар	США;	платежi	
здiйснюються	шляхом	 телеграфних	банкiвських	 переказiв;	 покупець	
здiйснює	платiж	у	розмiрi	100%	вартостi	кожної	судової	партiї	продукцiї	
протягом	90	календарних	днiв	пiсля	дати	видачi	коносаменту;	договiр	дiє	
до	31.12.2018	р.

13	листопада	2017	року,	 згiдно	 вимог	 ст.72	Закону	України	 «Про	
акцiонернi	товариства»,	Наглядовою	радою	ПАТ	«Веско»	(протокол	№33)	
прийнято	рiшення	про	схвалення	укладеного	правочину,	щодо	вчинення	
якого	є	заiнтересованiсть.	Предметом	контракту	№2017/13	вiд	20.03.2017	
року	є	продаж	вогнетривкої	глини	українського	походження	MRT	Mineral	
Resources	Trading	Limited	(№	211615),	Themistokli	Dervi,5	Elinion	Building	
P.C.	1066,	Nicosia,	Cyprus,	що	є	афiлiйованою	особою	ПАТ	«Веско».	Сума	
коштiв,	що	є	предметом	правочину	складає	1	270	000,00	доларiв	США,	що	
за	 офiцiйним	 курсом	 НБУ	 на	 дату	 укладання	 правочину	 дорiвнює	
34	174	811,00	грн.	Вартiсть	активiв	ПАТ	«Веско»	за	2016	рiк	складає	
2	001	659	000	грн.	Спiввiдношення	суми	коштiв,	що	є	предметом	право-
чину,	до	вартостi	активiв	ПАТ	«Веско»	становить	1,7073%.	Iншi	 iстотнi	
умови	правочину:	валютою	платежiв	за	контрактом	є	долар	США;	платежi	
здiйснюються	шляхом	 телеграфних	банкiвських	 переказiв;	 покупець	
здiйснює	платiж	у	розмiрi	100%	вартостi	кожної	судової	партiї	продукцiї	
протягом	90	календарних	днiв	пiсля	дати	видачi	коносаменту;	договiр	дiє	
до	31.12.2018	р.

13	листопада	2017	року,	 згiдно	 вимог	 ст.72	Закону	України	 «Про	
акцiонернi	товариства»,	Наглядовою	радою	ПАТ	«Веско»	(протокол	№33)	
прийнято	рiшення	про	схвалення	укладеного	правочину,	щодо	вчинення	
якого	є	заiнтересованiсть.	Предметом	правочину	(Додаткової	угоди	№1	вiд	
11.04.2017	року)	є	збiльшення	суми	контракту	№2017/13	вiд	20.03.2017	
року	продажу	вогнетривкої	глини	українського	походження,	укладеного	з	
MRT	Mineral	Resources	Trading	Limited	(№	211615),	Themistokli	Dervi,5	
Elinion	Building	P.C.	1066,	Nicosia,	Cyprus,	що	є	афiлiйованою	особою	
ПАТ	«Веско».	Сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину	складає	2	520	000,00	
доларiв	США,	що	за	офiцiйним	курсом	НБУ	на	дату	укладання	правочину	
дорiвнює	75	431	000,00	грн.	Вартiсть	активiв	ПАТ	«Веско»	за	2016	рiк	
складає	2	001	659	000	грн.	Спiввiдношення	суми	коштiв,	що	є	предметом	
правочину,	до	вартостi	активiв	ПАТ	«Веско»	становить	3,7684%.

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

Генеральний директор  Є.В. цимарман

ТоВ «РЕйТИНГоВЕ АГЕНТСТВо «СТАНДАРТ-РЕйТИНГ» (УКРАЇНА) 
присвоєні	або	поновлені	рейтингові	оцінки	за	період	01.10.2017–31.10.2017	року	(www.standard-rating.com)

№
п/п Назва	компанії	/	банку Код	

ЄДРПОУ

Вид	
рейтин-

гу
Рейтингова	дія Рівень	

рейтингу Прогноз Дата	рейтингової	
дії

1 ПрАТ	«УСК	«КНЯЖА	ВІЄННА	ІНШУРАНС	ГРУП» 24175269 РФСС Поновлення uaAA+ Стабільний 03.10.2017
2 ПрАТ	«Київський	страховий	дім»	 25201716 РФСС Поновлення uaA+ Стабільний 05.10.2017
3 ПрАТ	СК	«ІНГРУП» 23366525 РФСС Відкликання — — 05.10.2017
4 АТ	СК	«Провідна»	 23510137 РФСС Поновлення uaAA+ Стабільний 05.10.2017
5 ПАТ	«РВС	БАНК» 39849797 РП Поновлення uaA Позитивний 06.10.2017
6 ПрАТ	СК	«Еталон-Поліс» 31512057 РФСС Поновлення uaBBB+ Стабільний 10.10.2017
7 ПрАТ	СК	«ДІМ	страхування» 21870998 РФСС Поновлення uaВВВ Стабільний 11.10.2017
8 ПАТ	«Комерційний	Індустріальний	Банк» 21580639 РП Поновлення uaA,	uaK2 Стабільний 11.10.2017
9 ПАО	«КБ	«ПРИВАТБАНК» 14360570 РП Поновлення uaAА Стабільний 11.10.2017
10 ПАТ	«КРЕДОБАНК» 09807862 РП Поновлення uaAAА,	uaK1 Стабільний 11.10.2017
11 АК	«Харківобленерго» 00131954 РП Поновлення uaBB Стабільний 18.10.2017
12 ТОВ	«Агро-Еліта» 33215143 РБІ Поновлення uaB- Стабільний 24.10.2017
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Повне найменування емітента: 

організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за 
ЄДРПоУ емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та 
факс емітента:
Електронна поштова адреса:
Вид відомостей:

Приватне акціонерне товариство 
«огне упорнеруд»
Приватне акціонерне товариство

24464945

85050, Донецька обл., Добропіль-
ський р-н, с. октябрське (Шахово), 
октябрська, 14
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

Текст повідомлення:
13	листопада	2017	року,	згiдно	вимог	ст.72	Закону	України	«Про	акцiонернi	

товариства»,	Наглядовою	радою	ПРАТ	«Огнеупорнеруд»	(протокол	№22)	
прийнято	рiшення	про	схвалення	укладеного	значного	правочину.	Пред-
метом	правочину	№11/08/17-3	вiд	11.08.2017	року	є	поставка	пшеницi	2,	3,	
4,	5,	6-го	класiв,	насипом,	урожаю	2017	року,	країна	походження	Україна	

UMG	Trading	Limited,	Themistokli	Dervi,3,	Julia	House,	P.C.	1066,	Nicosia,	
Cyprus,	код	за	ЄДРПОУ	355117,	що	є	афiлiйованою	особою	ПРАТ	«Огне-
упорнеруд»	Сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину	складає	46	710	доларiв	
США,	що	за	офiцiйним	курсом	НБУ	на	дату	укладання	правочину	дорiвнює	
1	199	835,08	грн.	Вартiсть	активiв	ПРАТ	«Огнеупорнеруд»	за	2016	рiк	скла-
дає	250	066	000	грн.	Спiввiдношення	суми	коштiв,	що	є	предметом	право-
чину,	до	вартостi	активiв	ПРАТ	«Огнеупорнеруд»	становить	0,4798%.

13	листопада	2017	року,	згiдно	вимог	ст.72	Закону	України	«Про	акцiонернi	
товариства»,	Наглядовою	радою	ПРАТ	«Огнеупорнеруд»	(протокол	№22)	
прийнято	рiшення	про	схвалення	укладеного	значного	правочину.	Пред-
метом	правочину	№28/07/17	вiд	28.07.2017	року	є	поставка	пшеницi	2,	3,	5,	
6-го	класiв,	насипом,	урожаю	2016-2017	року,	країна	походження	Україна	
UMG	Trading	Limited,	Themistokli	Dervi,3,	Julia	House,	P.C.	1066,	Nicosia,	
Cyprus,	код	за	ЄДРПОУ	355117,	що	є	афiлiйованою	особою	ПРАТ	«Огне-
упорнеруд»	Сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину	складає	694	000	
доларiв	США,	що	за	офiцiйним	курсом	НБУ	на	дату	укладання	правочину	
дорiвнює	17	974	600	грн.	Вартiсть	активiв	ПРАТ	«Огнеупорнеруд»	за	2016	
рiк	складає	250	066	000	грн.	Спiввiдношення	суми	коштiв,	що	є	предметом	
правочину,	до	вартостi	активiв	ПРАТ	«Огнеупорнеруд»	становить	7,1879%.

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

Генеральний директор  В.П. черняков

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «оГНЕ УПоРНЕРУД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 

1.	Повне	найменування	емітента:	Приватне акціонерне товариство 
«фондова компанія «Автоальянс-інвест»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	22926761
3.	Місцезнаходження:	04116	м.	Київ,	вул.	Старокиївська,	буд.	10
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	0444902896
5.	Електронна	поштова	адреса:	broker@avtoalians.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://avtoalians.com
7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	

емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Відповідно	 до	 рішення	 наглядової	 ради	 (протокол	№	 3/2017	 від	
15.11.2017)	у	зв’язку	з	закінченням	строку	повноважень	припинені	повно-
важення	голови	правління	Тараненка	Дмитра	Григоровича	(згоди	на	роз-
криття	 паспортних	 даних	 особа	 не	 надала).	 Перебував	 на	 посаді	 з	
28.09.2011	р.	Частка	в	статутному	капіталі	емітента:	1,724	%.	Непогашеної	
судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.

Відповідно	 до	 рішення	 наглядової	 ради	 (протокол	№	 3/2017	 від	
15.11.2017)	у	зв’язку	з	закінченням	строку	повноважень	припинені	повно-
важення	члена	правління	Ключникова	Михайла	Миколайовича	(згоди	на	

розкриття	паспортних	даних	особа	не	надала).	Перебував	на	посаді	з	
28.09.2011	р.	Часткою	в	статутному	капіталі	емітента	не	володіє.	Непогаше-
ної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.

Відповідно	 до	 рішення	 наглядової	 ради	 (протокол	№	 3/2017	 від	
15.11.2017)	призначено	головою	правління	Тараненка	Дмитра	Григоровича	
(згоди	на	розкриття	паспортних	даних	особа	не	надала).	Протягом	останніх	
п'яти	років	своєї	діяльності	займав	посаду	голови	правління	ПрАТ	«Фондо-
ва	компанія	«Автоальянс-інвест».	Особу	призначено	на	три	роки.	Частка	в	
статутному	капіталі	емітента:	1,724	%.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	
та	посадові	злочини	не	має.

Відповідно	 до	 рішення	 наглядової	 ради	 (протокол	№	 3/2014	 від	
30.09.2014)	призначено	членом	правління	Ключникова	Михайла	Миколайо-
вича	(згоди	на	розкриття	паспортних	даних	особа	не	надала).	Протягом	
останніх	п'яти	років	своєї	діяльності	займав	посади	керівника	та	спеціаліста	
фронт-офісу	ПрАТ	«Фондова	компанія	«Автоальянс-інвест».	Особу	призна-
чено	на	три	роки.	Часткою	в	статутному	капіталі	емітента	не	володіє.	Непо-
гашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.

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

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

2. Голова правління  Тараненко Д. Г. 15.11.2017	р.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«фоНДоВА КомПАНІЯ «АВТоАЛЬЯНС-ІНВЕСТ»

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  

«УКРАТомЕНЕРГоБУД»
(ЄДРПОУ	32347574,	03035,	м.	Київ,	вул.	Митрополита	Василя	Липківсько-

го,	45	оф.606)
повідомляє	про	проведення	позачергових загальних зборів,	які	відбудуться	

30 листопада 2017 року о 12 год. 00хв.
за	адресою:	Україна, 03035, м. Київ, вул. митрополита Василя 

Липківського, 45, оф. 606
Реєстрація	акціонерів	відбудеться	за	місцем	проведення	загальних	

зборів	30	листопада	2017	року	з	11.00	до	11.50	із	розрахунку	одна	акція	–	
один	голос.

Порядок денний загальних зборів:
1.	Обрання	лічильної	комісії,	голови	та	секретаря	позачергових	загальних	

зборів	акціонерів	Товариства,	затвердження	регламенту	позачергових	за-
гальних	зборів	акціонерів	Товариства.	

2.	Обрання	та	припинення	повноважень	членів	виконавчого	органу.
3.	Прийняття	рішення	про	попереднє	схвалення	значних	правочинів,	які	

можуть	вчинятися	Товариством	протягом	одного	року	та	надання	повно-
важень	на	укладення	таких	угод.

Для	участі	у	загальних	зборах	необхідно	мати	при	собі:
•	Документи,	що	підтверджують	повноваження	керівника	юридичної	особи	–	

акціонера	ПрАТ	«Укратоменергобуд»	(витяг/виписка	з	Єдиного	державного	реє-
стру	юридичних	осіб,	фізичних	осіб-підприємців	та	громадських	формувань);

•	Документ,	що	посвідчує	особу	керівника/представника	акціонера	(пас-
порт);

•	Довіреність	на	право	участі	в	загальних	зборах	(для	представників	
акціонерів),	посвідчена,	депозитарієм,	зберігачем,	нотаріусом	чи	в	іншому	
передбаченому	законодавством	порядку.

Перелік	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загальних	зборах	скла-
дено	станом	на	14.11.2017р.

Інформація	з	проектом	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	
проекту	порядку	денного	на	веб	сайті	uaeb@uaeb.kiev.ua

Акціонери	можуть	ознайомитися	з	документами,	необхідними	для	прийнят-
тя	рішення	з	питань	порядку	денного	за	місцезнаходженням	Товариства	у	ро-
бочі	дні	з	понеділка	по	п’ятницю	з	9.00	по	17.30	за	адресою:	Україна,	м.	Київ,	
вул.	Митрополита	Василя	Липківського	45,	оф.606,	звернувшись	до	начальника	
юридичного	відділу	Мазурок	Ірини	Василівни	та	за	тел./факс:	(044)246-09-89

Пропозиції	щодо	порядку	денного	загальних	зборів	не	вносяться.
Довідка	за	тел./факс	(044)	246-09-89

Правління ПрАТ «Укратоменергобуд»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПоВІДомЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента	–	Приватне акціонерне товариство 
«Запорізький автомобілебудівний завод»

2.	Код	за	ЄДРПОУ	-	25480917
3.	Місцезнаходження	–	проспект Соборний, 8, м. Запоріжжя, 69600 
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	–	(061)286-04-21 (т/ф)
5.	Електронна	поштова	адреса	–	opcb@zaz.zp.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://www.avtozaz.com/ua/patzaz.
7.	Вид	особливої	інформації	відповідно	до	вимог	глави	1	розділу	ІІІ:	відо-

мості	про	зміну типу акціонерного товариства.
II. Текст повідомлення

Дата	прийняття	рішення:	10.11.2017;	Найменування	уповноваженого	

органу	емітента,	що	прийняв	відповідне	рішення:	Позачергові	Загальні	
Збори	ПУБЛІЧНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«ЗАПОРІЗЬКИЙ	АВТО-
МОБІЛЕБУДІВНИЙ	ЗАВОД»;	Дата	державної	реєстрації	відповідних	змін	до	
відомостей	про	юридичну	особу,	що	містяться	в	ЄДР:	14.11.2017;	Повне	
найменування	акціонерного	товариства	до	зміни:	ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	
ТОВАРИСТВО	«ЗАПОРІЗЬКИЙ	АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ	ЗАВОД»;	Повне	
найменування	акціонерного	товариства	після	зміни:	ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕР-
НЕ	ТОВАРИСТВО	«ЗАПОРІЗЬКИЙ	АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ	ЗАВОД».

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	 М.М.	Євдокименко	
	Найменування	посади		 (підпис)		 (ініціали	та	прізвище	керівника)
	 	 	 	М.П.		 14.11.2017

 (дата)

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАПоРІЗЬКИй АВТомоБІЛЕБУДІВНИй ЗАВоД»

До відома акціонерів
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА

«ВИРоБНИчо-ТоРГоВЕЛЬНА фІРмА «ГЛоРІЯ» 
Приватне	акціонерне	товариство	«Виробничо-торговельна	фірма	

«Глорія»,	код	за	ЄДРПОУ	00307632,	місцезнаходження:	вул.	Смольна,	9,	
м.	Київ	(надалі	-	«Товариство»),	повідомляє	про	проведення	позачерго-
вих загальних зборів	акціонерів	Товариства	(надалі	-	«Збори»),	які	
відбудуться	«04» грудня 2017 року о 12.00	за	адресою:	Україна, м. Київ, 
вул. Смольна, 9 Б, 2 поверх, кімната 1. Реєстрація	акціонерів	(їхніх	
представників)	з	11:00	до	11:45	04	грудня	2017	року	за	місцем	проведен-
ня	зборів	згідно	з	переліком	акціонерів,	складеним	станом	на	24	годину	
«28»	листопада	2017	р.	Позачергові	загальні	збори	скликаються	у	по-
рядку,	визначеному	ч.5	ст.	47	Закону	України	«Про	акціонерні	товари-
ства».

Порядок денний зборів: 
1.	Обрання	лічильної	комісії	загальних	зборів.
2.	Прийняття	рішень	з	питань	порядку	проведення	позачергових	за-

гальних	зборів	акціонерів.	
3.	Схвалення	значних	правочинів,	вчинених	Товариством.
4.	Про	внесення	змін	до	Статуту	товариства	шляхом	викладення	його	

у	новій	редакції.

5.	Уповноважити	директора	Товариства	підписати	від	імені	акціонерів	
Статут	в	новій	редакції	та	забезпечити	проведення	його	державної	реє-
страції.

6.	Уповноважити	голову	позачергових	загальних	зборів	та	секретаря	
позачергових	загальних	зборів	на	підписання	протоколу	позачергових	
загальних	зборів	акціонерів	Товариства.

Для	участі	у	позачергових	загальних	зборах	Товариства	при	собі	необ-
хідно	мати:	акціонерам	–	документ,	що	посвідчує	особу	(паспорт);	пред-
ставникам	акціонерів	–	довіреність,	оформлену	згідно	чинного	законо-
давства,	 або	 інші	 документи,	 що	 посвідчують	 повноваження	
представника,	та	документ,	що	посвідчує	особу	(паспорт).	

Адреса	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проектом	рішень	
до	 кожного	 з	 питань,	 включеного	 до	 проекту	 порядку	 денного:	
http://gloriya.pat.ua/

Кожен	акціонер	може	ознайомитись	з	документами,	необхідними	для	
прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	за	місцезнаходженням	то-
вариства	за	адресою:	кім.3	вул.	Смольна	9,	м.	Київ	кожного	робочого	дня	
у	робочі	години,	а	в	день	проведення	позачергових	загальних	зборів	-	
також	у	місці	їх	проведення.	Відповідальний	за	порядок	ознайомлення	
акціонерів	з	документами	Директор	Товариства	Зінченко	А.Д.

Телефон	для	довідок	(044)	492-94-95	

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ВИРоБНИчо-ТоРГоВЕЛЬНА фІРмА «ГЛоРІЯ»

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Українсько-Канадське Спільне 

Товариство «Торонто-Київ»
	Приватне	акціонерне	товариство	«Українсько-Канадське	Спільне	Това-

риство	«Торонто-Київ»	(надалі	–	Товариство),	код	ЄДРПОУ	14302294,	міс-
цезнаходження:	Україна,	03150,	м.	Київ,	вулиця	Велика	Васильківська,	бу-
динок	100,	повідомляє	про	проведення	позачергових Загальних зборів 
акціонерів	Товариства	(надалі	по	тексту	–	Загальні	збори),	які	відбудуться	
«01» грудня 2017 року о 10-00 год.	за	адресою:	вулиця Велика Василь-
ківська (колишня червоноармійська), будинок 100 (Готель «Холідей Інн 
Київ» зал засідань) м. Київ, Україна.

Реєстрація	акціонерів	(їх	представників)	для	участі	в	Загальних	Зборах	
проводиться	з	09-00	год.	до	10-00	год.	«01»	грудня	2017	року.

Дата	складання	переліку	акціонерів	Товариства,	які	мають	право	на	участь	
у	Загальних	зборах	складається	станом	на	24	годину	за	три	робочих	дні	до	
дня	проведення	Загальних	зборів	«27»	листопада	2017	року.	

Згідно з частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» у зв’язку зі скликанням Наглядовою радою Товариства позачергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства на «01» грудня 2017 року акціонери 
Товариства повідомляються про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Порядок денний зборів: 
1.	Про	обрання	лічильної	комісії	Загальних	зборів	акціонерів	Товариства.	
2.	Про	обрання	голови	та	секретаря	Загальних	зборів	акціонерів	Товари-

ства.
3.	Про	схвалення	правочинів	та	дій,	укладених	та	здійснених	Товариством	

на	виконання	процедури	добровільної	фінансової	реструктуризації	Товариства	
відповідно	до	Закону	України	«Про	фінансову	реструктуризацію»	та	Плану	
реструктуризації,	затвердженого	в	процесі	здійснення	процедури	добровільної	
фінансової	реструктуризації	Товариства	відповідно	до	Закону	України	«Про	
фінансову	реструктуризацію».

З	матеріалами	з	питань	порядку	денного	Загальних	Зборів	акціонери	

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«УКРАЇНСЬКо-КАНАДСЬКЕ СПІЛЬНЕ ТоВАРИСТВо «ТоРоНТо-КИЇВ»
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можуть	ознайомитися	за	адресою:	Україна,	03150,	м.	Київ,	вулиця	Велика	
Васильківська	(колишня	Червоноармійська),	будинок	100.	Посадовою	особою,	
відповідальною	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документами	є	Гене-
ральний	директор	Товариства	Петров	Геннадій	Анатолійович.

Відповідно	до	частини	5	статті	47	Закону	України	«Про	акціонерні	това-
риства»	та	п.	6.10	статуту	Товариства,	акціонери	не	мають	права	подавати	
свої	пропозиції	щодо	питань	порядку	денного	Загальних	Зборів.

Для	реєстрації	та	участі	у	Загальних	Зборах	акціонерам	Товариства	необхідно	
мати:	документ,	що	посвідчує	особу.	Представники	акціонерів	Товариства,	крім	того,	
повинні	мати	довіреність	на	право	участі	у	Загальних	Зборах	або	інший	документ,	

який	посвідчує	їх	повноваження	зареєструватися	та	брати	участь	у	Загальних	
Зборах,	оформлений	відповідно	до	вимог	чинного	українського	законодавства.

Довідки	за	телефоном:	(044)	529-07-04,	(044)	495-85-47.
Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщено	інформацію	з	проектами	

рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	–	
http://14302294.smida.gov.ua/

Підтверджую	достовірність	інформації,	що	міститься	у	повідомленні.
Генеральний	директор	 _________	

(підпис)
	Петров	Г.А.

(ініціали	та	прізвище	керівника)
М.П. 	«13»	листопада	2017	року

До уваги акціонерів
ВІДКРИТЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 

«БІЛоКУРАКИНСЬКИй»
(код	00847363,	місцезнаходження:	Україна,	Луганська	область,	Білокура-

кинський	район,	с.	Попівка)
повідомляє	про	проведення	позачергових загальних зборів Відкрито-

го	акціонерного	товариства	«БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ»	(далі	–	Товариство),	які	
відбудуться	15 грудня 2017 року о 10:00 за	адресою:	Україна, Луганська 
область, Білокуракинський район, с. Попівка, будівля правління, кабі-
нет директора.

Реєстрація	акціонерів	(представників	акціонерів)	для	участі	у	позачергових	
загальних	зборах:	15	грудня	2017	року,	з	09:00	до	09:30	за	місцем	проведен-
ня	зборів.	Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	участі	у	по-
зачергових	загальних	зборах:	11	грудня	2017	року	(станом	на	24	годину).

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо  
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩоВИНоСЯТЬСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ):

1.	Обрання	членів	лічильної	комісії	позачергових	загальних	зборів	Това-
риства	та	припинення	повноважень	членів	лічильної	комісії.

2.	Обрання	голови	та	секретаря	позачергових	загальних	зборів	Товариства	
та	уповноваження	їх	на	підписання	протоколу	Позачергових	Загальних	зборів.

3.	Затвердження	порядку	проведення	(регламенту)	позачергових	за-
гальних	зборів	Товариства.

4.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	Голови	та	членів	
Наглядової	ради	Товариства.

5.	Обрання	Голови	та	членів	Наглядової	ради	Товариства.
6.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	Голови	та	членів	

Ревізійної	комісії	Товариства.
7.	Обрання	Ревізора	Товариства.

8.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	Голови	та	членів	
Правління	Товариства.

9.	Обрання	директора	Товариства.	
10.	Про	затвердження	умов	цивільно-правових	договорів,	трудових	до-

говорів	(контрактів),	що	укладатимуться	з	членами	Наглядової	ради	Товари-
ства.	Обрання	особи,	яка	уповноважується	на	підписання	договорів	з	чле-
нами	Наглядової	ради

11.	Прийняття	рішення	про	зміну	типу	та	найменування	Товариства.
12.	Про	збільшення	розміру	статутного	капіталу	Товариства	шляхом	

приватного	розміщення	додаткових	акцій	існуючої	номінальної	вартості	за	
рахунок	додаткових	внесків.	

13.	Внесення	змін	до	Статуту	Товариства	шляхом	викладення	його	в	
новій	редакції.

Для	реєстрації	участі	у	позачергових	загальних	зборах	акціонерам	То-
вариства	необхідно	мати	при	собі	паспорт,	представникам	акціонерів	–	пас-
порт	і	довіреність,	оформлену	згідно	чинного	законодавства.	

Адреса	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проектами	рішень	щодо	
кожного	з	питань,	включених	до	порядку	денного: http://bilokurakynskyy.pat.ua

З	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	ден-
ного	позачергових	загальних	зборів,	акціонери	ВАТ	«Білокуракинський»	можуть	
ознайомитися	з	дати	надіслання	акціонерам	даного	повідомлення	до	дати	
проведення	позачергових	загальних	зборів	щоденно	(крім	суботи	та	неділі)	з	
08	години	00	хвилин	до	16	години	00	хвилин	за	адресою:	Луганська	область,	
Білокуракинський	район,	с.	Попівка,	будівля	правління,	кабінет	директора.	

Відповідальним	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документами,	
необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	є	Свинарен-
ко	Олександр	Григорович.

Телефон	для	довідок:	(06462)94639.
ГоЛоВА ПРАВЛІННЯ ТоВАРИСТВА  о.Г.СВИНАРЕНКо

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
Повне	найменування	
емітента

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «ДНІПРоПЕТРоВСЬКИй 
мЕТАЛУРГІйНИй ЗАВоД ІмЕНІ 
КомІНТЕРНУ»

Код	за	ЄДРПОУ	 05393062
Місцезнаходження	 	49023,	Дніпропетровська	обл.,	Амур-

Нижньоднiпровський	р-н	,	м.	Днiпро	,	
вулиця	Комiнтерну,	будинок	7	

Міжміський	код	телефон	та	
факс	

	(056)	787-92-06

Електронна	поштова	
адреса	

	Info.kominmet@gmail.com

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

www.kominmet.com.ua

Вид	особливої	інформації Відомості	про	зміну	власників	акцій,	
яким	належить	5	і	більше	відсотків	
простих	акцій	публічного	акціонерного	
товариства

2. Текст повідомлення 
09	листопада	2017	року	від	Публічного	акціонерного	товариства	

«Національний	депозитарій	України»	було	отримано	Перелік	акціонерів, 
які	мають	право	на	участь	у	загальних	зборах	акціонерного	товариства	
станом	на	06	листопада	2017	року,	з	якого	вбачається	зміна	власників	
акцій,	яким	належить	5	і	більше	відсотків	простих	акцій	публічного	ак-
ціонерного	товариства,	а	саме:	

юридична	особа	«РІСАНТОН	ЛТД»	(RISANTONN	LTD)	(Кіпр),	код/
номер	HE	286863,	місцезнаходження:	вул.	Стадіоу,	буд.37	А,	Агланція,	
Нікосія,	2103.	Розмір	частки	акціонера	до	змін:	в	загальній	кількості	

акцій	6,7977%	та	в	загальній	кількості	голосуючих	акцій	7,0252%.	Розмір	
частки	акціонера	після	змін:	в	загальній	кількості	акцій	8,9782%	та	в	
загальній	кількості	голосуючих	акцій	9,2787	%.	

юридична	особа	ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«ЗАКРИ-
ТИЙ	НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ	ВЕНЧУРНИЙ	КОРПОРАТИВНИЙ	ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ	ФОНД	«СЛАВБУД»	(Україна),	код	за	ЄДРПОУ	35446973,	
місцезнаходження:	вул.	Симиренківська,	буд.4	А,	кімн.	408,	м.	Дніпро,	
Амур-Нижньоднiпровський	р-н,	Дніпропетровська	область,	49021.	Роз-
мір	частки	акціонера	до	змін:	в	загальній	кількості	акцій	4,8200	%	та	в	
загальній	кількості	голосуючих	акцій	4,9813	%.	Розмір	частки	акціонера	
після	змін:	в	загальній	кількості	акцій	9,6364	%	та	в	загальній	кількості	
голосуючих	акцій	9,9590	%.	

юридична	особа	ТОВАРИСТВО	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ	«КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ»	(Україна),	код	за	ЄДРПОУ	1414583,	
місцезнаходження:	вул.	Якова	Самарського,	буд.12	А,	кімн.4,	м.	Дніпро,	
Жовтневий	р-н,	Дніпропетровська	область,	49044.	Розмір	частки	акціо-
нера	до	змін:	в	загальній	кількості	акцій	8,8165%	та	в	загальній	кількос-
ті	голосуючих	акцій	9,1117%.	Розмір	частки	акціонера	після	змін:	в	за-
гальній	кількості	акцій	2,4532%	та	в	загальній	кількості	голосуючих	акцій	
2,5353%.	

юридична	 особа	 ДАРКМУР	 ХОЛДІНГС	 ЛІМІТЕД	 (DARKMOOR	
HOLDINGS	LIMITED)	(Кіпр),	код/номер	HE	184714,	місцезнаходження:	
вул.	Стадіоу,	буд.37	А,	м.	Нікосія,	Аглантзія	обл.	2103.	Розмір	частки	
акціонера	до	змін:	в	загальній	кількості	акцій	4,3663%	та	в	загальній	
кількості	голосуючих	акцій	4,5125%.	Розмір	частки	акціонера	після	змін:	
в	загальній	кількості	акцій	5,8049%	та	в	загальній	кількості	голосуючих	
акцій	5,9992	%.	

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

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

Генеральний директор 
ПАТ «Комінмет»  Козак Петро Володимирович 

10.11.2017р.

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ДНІПРоПЕТРоВСЬКИй мЕТАЛУРГІйНИй ЗАВоД ІмЕНІ КомІНТЕРНУ»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
Повне	найменування	
емітента

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ДНІПРоПЕТРоВСЬКИй мЕТАЛУРГІй-
НИй ЗАВоД ІмЕНІ КомІНТЕРНУ»

Код	за	ЄДРПОУ	 05393062
Місцезнаходження	 	49023,	Дніпропетровська	обл.,	Амур-

Нижньоднiпровський	р-н	,	м.	Дніпро	,	
вулиця	Комiнтерну,	будинок	7	

Міжміський	код	телефон	та	
факс

(056)787-92-06

Електронна	поштова	адреса Info.kominmet@gmail.com	
Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	
використовується	емітентом	
для	розкриття	інформації

www.kominmet.com.ua

Вид	особливої	інформації Відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	
емітента

2. Текст повідомлення
Згідно	рішення	позачергових	загальних	зборів	акціонерів	ПУБЛІЧНОГО	

АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ	МЕТАЛУРГІЙ-
НИЙ	ЗАВОД	ІМЕНІ	КОМІНТЕРНУ»	(ПАТ	«Комінмет»)	від	10.11.2017	року,	
Протокол	№	32,	відбулися	наступні	зміни	складу	посадових	осіб	емітен-
та:	

Припинено	повноваження:	
-	Генерального	директора	Козака	Петра	Володимировича	(паспорт:	

серія	СК	№	406152,	виданий	24.12.1996р.	Міським	відділом	№2	Білоцер-
ківського	МУГУ	МВС	України	в	Київській	області).	Не	володіє	часткою	в	
статутному	капіталі	емітента.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	по-
садові	злочини	не	має.	Перебував	на	посаді	з	14.11.2016р.

-	Члена	наглядової	ради	-	незалежого	директора	Шутя	Руслана	Олек-
сандровича	(паспорт:	серія	СК	№	755854,	виданий	12.03.1998р.	Міським	
відділом	№1	Білоцерківського	МУГУ	МВС	України	в	Київській	області),	
який	був	обраний	членом	наглядової	ради	–	незалежним	директором	рі-
шенням	 річних	 загальних	 зборів	 акціонерів	 (Протокол	 №	 31	 від	
21.04.2017р.)	та	головою	наглядової	ради	рішенням	наглядової	ради	(Про-
токол	№117	від	21.04.2017р.).	Не	володіє	часткою	в	статутному	капіталі	
емітента.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.	
Перебував	на	посаді	з	14.11.2016	року.	

-	Члена	наглядової	ради	- незалежого	директора	Мовчана	Михайла	
Володимировича (паспорт:	серія	ЕН	№336929,	виданий	11.06.2004р.	Ру-
біжанським	МС	УДМС	України	в	Луганській	області),	який	був	обраний	
членом	наглядової	ради	-	незалежним	директором	рішенням	річних	за-
гальних	зборів	акціонерів	(Протокол	№	31	від	21.04.17р.)	та	секретарем	
наглядової	 ради	 рішенням	 наглядової	 ради	 (Протокол	 №117	 від	
21.04.2017р.).	Не	володіє	часткою	в	статутному	капіталі	емітента.	Непо-
гашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.	Перебував	
на	посаді	з	14.11.2016	року.

-	Члена	наглядової	ради	- незалежого	директора Кулакевича	Вален-
тина	Вікторовича	(паспорт:	серія	МЮ	№189106,	виданий	25.11.2008	р.	
Рокитнівським	РВ	УМВС	України	в	Рівненській	області).	Не	володіє	часткою	
в	статутному	капіталі	емітента.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	
посадові	злочини	не	має.	Перебував	на	посаді	з	14.11.2016	року.

-	Члена	ревізійної	комісії	Штименко	Наталі	Вадимівни	(паспорт:	серія	
АМ	№536307,	виданий	09.08.2001р.	Красногвардійським	РВ	УМВС	Украї-
ни	в	Дніпропетровській	області),	яка	була	обрана	членом	ревізійної	комі-
сії	рішенням	позачергових	загальних	зборів	акціонерів	(Протокол	№30	від	
14.11.16р.)	та	обрана	головою	ревізійної	комісії	рішенням	ревізійної	комі-
сії	(Протокол	№	4	від	14.11.2016р.).	Не	володіє	часткою	в	статутному	ка-
піталі	емітента.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	
не	має.	Перебувала	на	посаді	з	14.11.2016	року.

-	Члена	ревізійної	комісії Батова	Ігоря	Вікторовича	(паспорт:	серія	НС	
№735387,	виданий	30.12.1999р.	Придніпровським	РВ	УМВС	України	в	
Черкаській	області).	Не	володіє	часткою	в	статутному	капіталі	емітента.	
Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.	Пере-
бував	на	посаді	з	14.11.2016	року.

Обрано:
-	Генеральним	директором	Козака	Петра	Володимировича	(паспорт:	

серія	СК	№	406152,	виданий	24.12.1996р.	Міським	відділом	№2	Біло-
церківського	МУГУ	МВС	України	в	Київській	області).	Не	володіє	часткою	
в	статутному	капіталі	емітента.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	
посадові	злочини	не	має.	Козака	Петра	Володимировича	призначено	

на	посаду	Генерального	директора	на	1	рік	(термін	визначений	загаль-
ними	зборами	товариства).	Посади,	які	обіймала	особа	протягом	остан-
ніх	п’яти	років:	Адвокатура	Київської	області	Асоціації	Адвокатів	Украї-
ни,	адвокат	 індивідуальної	діяльності;	ПАТ	«Комінмет»,	Генеральний	
директор.

-	Членом	наглядової	ради	-	незалежним	директором	Васіну	Тетяну	
Іванівну	(паспорт:	АЕ	№	299844,	виданий	10.06.1996р.	Ленінським	РВ	
УМВС	України	в	Дніпропетровській	області),	яка	обрана	головою	нагля-
дової	ради	рішенням	наглядової	ради	(Протокол	№124	від	10.11.2017	р.). 
Не	володіє	часткою	в	статутному	капіталі	емітента.	Непогашеної	суди-
мості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.	Васіну	Тетяну	Іванівну	
призначено	членом	наглядової	ради	-	незалежним	директором	на	строк	
до	наступних	річних	зборів	ПАТ	«Комінмет».	Посади,	які	обіймала	особа	
протягом	останніх	п’яти	років:	Приватне	підприємство	«Енергія»,	за-
ступник	директора	з	економіки;	Приватне	підприємство	«Енергія»,	ди-
ректор.

-	Членом	наглядової	ради	-	незалежним	директором	Киницького	Ро-
мана	Мироновича	(паспорт:	серія	АН	№	316348,	виданий 27.02.2005р.	
Васильківським	РВ	УМВС	України	в	Дніпропетровській	області),	який	об-
раний	секретарем	наглядової	ради	рішенням	наглядової	ради	(Протокол	
№124	від	10.11.2017	р.).	Не	володіє	часткою	в	статутному	капіталі	емітен-
та.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.	Ки-
ницького	Романа	Мироновича	призначено	членом	наглядової	ради	-	не-
залежним	директором	на	строк	до	наступних	річних	зборів	ПАТ	«Комінмет».	
Посади,	які	обіймала	особа	протягом	останніх	п’яти	років:	ПП	«Оріон»,	
директор	

-	Членом	наглядової	ради	-	незалежним	директом	Козирєву	Ірину	
Олександрівну	паспорт:	АЕ	№902499,	виданий	12.12.1997р.	Жовтневим	
РВ	ДМУ	УМВС	України	в	Дніпропетровській	області. Не	володіє	часткою	
в	статутному	капіталі	емітента.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	
посадові	злочини	не	має.	Козирєву	Ірину	Олександрівну	призначено	чле-
ном	наглядової	ради	-	незалежним	директором	на	строк	до	наступних	
річних	зборів	ПАТ	«Комінмет».	Посади,	які	обіймала	особа	протягом	
останніх	п’яти	років:	жодної	посади	не	обіймала.

-	Членом	наглядової	ради	-	незалежним	директором	Степаненко	Інгу	
Анатоліївну (паспорт:	серія	АМ	№	880407,	виданий	09.04.2002р.	Ленін-
ським	РВ	УМВС	України	в	Дніпропетровській	області).	Не	володіє	часткою	
в	статутному	капіталі	емітента.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	
посадові	злочини	не	має.	Степаненко	Інгу	Анатоліївну призначено	членом	
наглядової	ради	-	незалежним	директором	на	строк	до	наступних	річних	
зборів	ПАТ	«Комінмет».	Посади,	які	обіймала	особа	протягом	останніх	
п’яти	років:	ТОВ	«ТД	«Комінмет»,	 заступник	директора	з	економіки;	
ТОВ	«Мікронкепітал»,	заступник	директора	з	фінансових	питань. 

-	Членом	наглядової	ради	-	незалежним	директором	Шарапова	Дени-
са	Сергійовича	(паспорт:	серія	АН	№	224857,	виданий	13.02.2004р.	Інду-
стріальним	РВ	ДМУ	УМВС	України	в	Дніпропетровській	області). Не	во-
лодіє	часткою	в	статутному	капіталі	емітента.	Непогашеної	судимості	за	
корисливі	та	посадові	злочини	не	має.	Шарапова	Дениса	Сергійовича	
призначено	членом	наглядової	ради	-	незалежним	директором	на	строк	
до	наступних	річних	зборів	ПАТ	«Комінмет».	Посади,	які	обіймала	особа	
протягом	останніх	п’яти	років:	ТОВ	«Торговий	дім	«Комінмет»,	дирек-
тор.	

-	Членом	ревізійної	комісії	Артем’єва	Олега	Вікторовича	(паспорт:	АЕ	
129957,	виданий	09.11.1995р.	Ленінським	РВ	УМВС	України	в	Дніпропет-
ровській	області	),	який	обраний	головою	ревізійної	комісії	рішенням	
ревізійної	комісії	(	Протокол	№1	від	10.11.2017р.).	Не	володіє	часткою	в	
статутному	капіталі	емітента.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	
посадові	злочини	не	має.	Призначено	на	посаду	терміном	на	5	років.	
Посади,	які	обіймала	особа	протягом	останніх	п’яти	років:	ТОВ	«Садовоє	
кольцо»,	директор;	ПАТ	«Комінмет»,	директор	з	непрофільних	активів;	
ТОВ	«ДМЗ	Комінмет»,	заступник	директора	із	загальних	питань.	

-	Членом	ревізійної	комісії	Кальмус	Аллу	Семенівну	(паспорт:	АК	
№112102,	виданий	16.03.1998р.	Амур-Нижньодніпровським	РВ	ДМУ	УМВС	
України	в	Дніпропетровській	області).	Не	володіє	часткою	в	статутному	
капіталі	емітента.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	зло-
чини	не	має.	Призначено	на	посаду	терміном	на	5	років.	Посади,	які	обій-
мала	особа	протягом	останніх	п’яти	років:	ПАТ	«Комінмет»,	інженер	1	ка-
тегорії	відділу	по	роботі	з	акціонерами.	

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

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

Генеральний директор 
ПАТ «Комінмет»  Козак Петро Володимирович 

10.11.2017р.

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ДНІПРоПЕТРоВСЬКИй мЕТАЛУРГІйНИй ЗАВоД ІмЕНІ КомІНТЕРНУ»



№217, 15 листопада 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

33

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕофІЗИчНИХ РоБІТ»

76018,	Івано-Франківська	обл.,	 
м.Івано-Франківськ,	вул.Польова,	8А

Повідомляємо	про	скликання	на	вимогу	акціонера,	який	є	власником	
більше	10%	акцій,	позачергових	загальних	зборів	акціонерів	ПРАТ	«КАР-
ПАТСЬКЕ	УГР»,	надалі	Товариство.	Дата,	час	і	місце	проведення: «15» груд-
ня 2017 року о 15.00 за	адресою:	 Івано-франківська обл., м.Івано-
франківськ, вул.Польова, 8А (зал засідань).	Реєстрація	учасників	зборів	
буде	проводитись	з	14.00 до 14.50	за	місцем	проведення	зборів	в	день	їх	
проведення.	Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	
у	загальних	зборах:	11.12.2017 р.	Для	участі	у	зборах	необхідно	мати	при	
собі	паспорт (чи	інший	документ,	який	дає	змогу	ідентифікувати	особу),	а	в	
разі	участі	представника	–	також	документ,	що	підтверджує	повноваження	
представника	на	участь	у	зборах.

Проект порядку денного.
1.	Про	порядок	(процедуру)	проведення	загальних	зборів	та	обрання	

членів	лічильної	комісії.
2.	Про	припинення	Товариства	шляхом	його	ліквідації.
3.	Про	відкликання	Правління	та	обрання	Ліквідаційної	комісії.
4.	Про	порядок	проведення	ліквідаційної	процедури	Товариства	та	про	

порядок	і	строк	заявлення	кредиторами	своїх	вимог.
Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проектом	

рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного:	
http://kugr.pat.ua/ 

З	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного	
зборів,	акціонери	можуть	ознайомитись	у	робочі	дні	в	робочий	час	за	місцезна-
ходженням	Товариства,	а	в	день	проведення	загальних	зборів	-	у	місці	їх	прове-
дення.	Посадова	особа,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	
документами,	-	член	Правління	Корнієнко	А.М.	Тел.для	довідок:	(0342)	77-55-60.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕофІЗИчНИХ РоБІТ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ЕНЕРГОСТАЛЬ"; код за ЄДРПОУ
00190555; місцезнаходження 61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, буд. 22;
тел/факс (057) 701-01-71; e-mail 00190555@sodruzhestvo.com.ua; адреса
сторінки в мережі Інтернет: http://www.energostal.nr-avers.com.ua/

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
Генеральний директор Каратаєв Вiталiй Вiкторович звiльнено

10.11.2017, востаннє були подовженi повноваження 21.04.2017. У зв'язку
з прийнятим загальними зборами рiшенням про припинення емiтента
(ПРАТ) шляхом перетворення його в ТОВ, на посаду Генерального дирек-
тора замiсть звiльненої особи нiкого не призначено (протокол б/н вiд
10.11.2017). З 11.11.2017 призначена на строк, необхiдний для виконання
процедури реорганiзацiї, комiсiя по припиненню (перетворенню): Голова -
Суркова Ксенiя Юрiївна, останнi 5 рокiв обіймала посаду директора; Член
- Губаренко Тетяна Олексiївна, останнi 5 рокiв обіймала посади головно-
го бухгалтера, директора. Зазначені особи не надали згоди на розкриття
паспортних даних, акцiями Товариства не володiють, непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Дата вчинення дiї
10.11.2017. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол б/н вiд
10.11.2017). Голова комiсiї по припиненню (перетворенню) Суркова
К.Ю. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОСТАЛЬ"; код за ЄДРПОУ
00190555; місцезнаходження 61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, буд. 22;
тел/факс (057) 701-01-71; e-mail 00190555@sodruzhestvo.com.ua; адре-
са сторінки в мережі Інтернет: http://www.energostal.nr-avers.com.ua/.

Вiдомостi про припинення емiтента шляхом перетворення за
рiшенням вищого органу емiтента 

Дата прийняття рішення про припинення емітента 10.11.2017. Назва
уповноваженого органу, що прийняв рішення про припинення емітента
- загальні збори ПРАТ "ЕНЕРГОСТАЛЬ" (протокол б/н від 10.11.2017).
Причини рішення про припинення емітента - Товариство з обмеженою
відповідальністю є більш доцільною організаційно-правовою формою
для господарської діяльності Товариства. Способ припинення - шляхом
перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю. Дата прове-
дення загальних зборів - 10.11.2017. Результати голосування - "за"
10631 шт., "проти" - 0 шт., "утримались" - 0 шт. Повне найменування
юридичної особи, що буде утворена - Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "ЕНЕРГОСТАЛЬ". Всі майнові та інші права, активи та зо-
бов'язання у повному обсязі переходять до Товариства-правонаступни-
ка. Порядок та умови обміну акцій на частки у статутному капіталі това-
риства-правонаступника - акції ПРАТ "ЕНЕРГОСТАЛЬ" (товариства, що
перетворюється) конвертуються в частки (паї) Товариства-правонаступ-
ника; коефіцієнт конвертації дорівнює 1; розподіл часток Товариства-
правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількос-
ті акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРАТ "ЕНЕР-
ГОСТАЛЬ"; розмір статутного капіталу товариства, що створюється
шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створен-
ня, дорівнює розміру статутного капіталу акціонерного товариства, а са-
ме 1156,80 грн.

Голова комiсiї по припиненню (перетворенню) Суркова К.Ю. під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та виз-
нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: Україна,
49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21) повідомляє про проведення поза-
чергових загальних зборів Товариства 19 грудня 2017 року о 12:00 у Ме-
тодичному кабінеті профспілкової організації Товариства (1 поверх
9 поверхової будівлі інженерного корпусу) за адресою: Україна,
49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21 (кінцева зупинка тролейбусного
маршруту №15).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень.  
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової

ради Товариства. 
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
ними. 

6. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шля-
хом викладення його в новій редакції.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства:
www.ntrp.interpipe.biz.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загаль-
них зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робо-
чих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто на 24 го-
дину 13 грудня 2017 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових
загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення
загальних зборів 19 грудня 2017 року з 09:40 до 11:40. 

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - документ, який посвідчує особу (паспорт); 
- представникам акціонерів - довіреність на право участі та голосуван-

ня на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного за-
конодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження пред-
ставника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознай-
омитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий
час за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21, офіс 308 (3
поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу). 

В день проведення загальних зборів 19 грудня 2017 року ознайомлен-
ня акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці
проведення загальних зборів Товариства. 

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером -
при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником ак-
ціонера - при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до ви-
мог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами - член Правління Кузьменко Сергій Володимирович.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0562) 35-
83-47, 35-91-63.

Наглядова рада Товариства

Повне найменування емітента: 

організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за ЄДРПоУ
емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та факс 
емітента:
Електронна поштова адреса:
Вид відомостей:

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
«ДРУЖКІВСЬКЕ  
РУДоУПРАВЛІННЯ»
Публічне акціонерне товариство

00191796

84205, Донецька область, 
м. Дружківка,  
вул. Поленова, буд.112 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
Відомості про прийняття 
рішення про надання згоди на 
вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересова-
ність

Текст повідомлення:
13	листопада	2017	року,	 згiдно	вимог	 ст.72	Закону	України	«Про	

акцiонернi	 товариства»,	 Наглядовою	 радою	 ПАТ	 «Дружкiвське	
рудоуправлiння»	(протокол	№20)	прийнято	рiшення	про	схвалення	укла-
деного	правочину,	щодо	вчинення	якого	є	заiнтересованiсть.	Предметом	
правочину	№1509	вiд	15.09.2017	р.	є	поставка	ТМЦ	Товариству	з	обмеже-
ною	 вiдповiдальнiстю	 «»ЮМДЖИ	РТ	 Газ»,	м.	 Київ,	 пров.	 Бехтерев-
ський,	12Б,	код	за	ЄДРПОУ	40694226,	що	є	афiлiйованою	особою	ПАТ	
«Дружкiвське	рудоуправлiння».	Сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину	
орiєнтовно	складає	600	000,00	грн.	Вартiсть	активiв	ПАТ	«Дружкiвське	
рудоуправлiння»	за	2016	рiк	складає	500	849	000	грн.	Спiввiдношення	
суми	 коштiв,	 що	 є	 предметом	 правочину,	 до	 вартостi	 активiв	 ПАТ	
«Дружкiвське	рудоуправлiння»	становить	0,1197%.	Iншi	 iстотнi	умови	
правочину:	оплата	за	товар	здiйснюється	на	поточний	рахунок	Постачаль-
ника	протягом	40	банкiвських	днiв	з	дати	постачання	Товару,	якщо	iншi	
умови	не	передбаченi	вiдповiдними	Специфiкацiями	на	постачання	това-
ру;	датою	оплати	Товару	вважається	дата	списання	грошових	коштiв	з	
поточного	рахунка	Покупця;	договiр	дiє	до	31.12.2018	року.

13	листопада	2017	року,	 згiдно	вимог	 ст.72	Закону	України	«Про	
акцiонернi	 товариства»,	 Наглядовою	 радою	 ПАТ	 «Дружкiвське	
рудоуправлiння»	(протокол	№20)	прийнято	рiшення	про	схвалення	укла-
деного	правочину,	щодо	вчинення	якого	є	заiнтересованiсть.	Предметом	
правочину	№479	вiд	11.10.2017	р.	є	купiвля	запчастин	у	Товариства	з	об-
меженою	вiдповiдальнiстю	«»ЮМГ	Трейдiнг»,	м.	Київ,	пров.	Бехтерев-
ський,	 12Б,	 код	 за	 ЄДРПОУ	 38475263,	 що	 є	 афiлiйованою	 особою	
ПАТ	«Дружкiвське	рудоуправлiння».	Сума	коштiв,	що	є	предметом	право-
чину	 орiєнтовно	 складає	 3	 000	 000,00	 грн.	 Вартiсть	 активiв	 ПАТ	
«Дружкiвське	рудоуправлiння»	за	2016	рiк	складає	500	849	000	 грн.	
Спiввiдношення	суми	коштiв,	що	є	предметом	правочину,	до	вартостi	
активiв	ПАТ	«Дружкiвське	рудоуправлiння»	становить	0,5989%.	Iншi	iстотнi	
умови	правочину:	оплата	за	товар	здiйснюється	на	умовах,	передбачених	
вiдповiдними	Специфiкацiями	на	постачання	окремих	партiй	товару	на	
поточних	рахунок	Постачальника;	договiр	дiє	до	31.12.2018	року,	а	в	
частинi	зобов’язань	-	до	повного	їх	виконання.

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

Генеральний директор  Є.В. цимарман
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У грудні запрацюють нові правила 
встановлення ознак фіктивності емітентів 

цінних паперів
НКЦПФР	 (Національна	 комісія	 з	 цінних	 паперів	 та	

фондового	ринку)	інформує,	що	07	грудня	2017	року	на-
бирає	чинності	нова	редакція	Положення про встанов-
лення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та 
включення таких емітентів до списку емітентів, що 
мають ознаки фіктивності.
В	новій	редакції	встановлено	13	ознак	фіктивності	емі-

тента	цінних	паперів	(крім	корпоративних	інвестиційних	
фондів)	та	6	ознак	фіктивності	емітента	–	корпоративно-
го	інвестиційного	фонду.
Підставою	про	включення	емітента	до	Списку	та	зупи-

нення	обігу	його	цінних	паперів	є:
•	відповідність	емітента	(крім	страховиків	зі	страхуван-

ня	 іншого,	 ніж	 страхування	 життя)	 щонайменше	 трьом	
ознакам,
•	відповідність	емітента	–	корпоративного	 інвестицій-

ного	фонду	щонайменше	трьом	ознакам	та/або	одночас-
но	двом	ознакам	фіктивності,	що	підтверджується	відпо-
відними	документами;
•	 відповідність	 емітента	 –	 страховика	 зі	 страхування	

іншого,	ніж	страхування	життя,	одночасно	двом	ознакам	
фіктивності	та/або	одній	з	ознак	фіктивності,	що	підтвер-
джується	відповідними	документами.
Бути	виключеним	з	Списку	емітент	може	у	разі,	якщо	

надасть	до	Комісії	документи,	що	підтверджують	усунен-
ня	порушень.
Формування,	ведення	та	внесення	змін	до	Списку	здій-

снюється	НКЦПФР	в	електронному	вигляді	та	публікується	
на	власному	офіційному	веб-сайті	https://www.nssmc.gov.ua/
control/#fictive-emitents.
З	 текстом	Положення	можна	 ознайомитись	 за	 поси-

ланням:	http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1260-17
Інформаційна довідка документа:
•	затвердження	Рішення	НКЦПФР	від	30.05.2017	року	

№393;
•	 реєстрація	 в	 Міністерстві	 юстиції	 України	 від	

13.10.2017	року	№1260/31128;
•	 опублікування	 в	 Офіційному	 віснику	 України	 від	

07.11.2017	року	№87;
•	набрання	чинності	07.12.2017	року.

НКцПфР запропонувала новий 
пруденційний норматив для фондових бірж 
НКЦПФР	(Національна	комісія	з	цінних	паперів	та	фон-

дового	ринку)	на	засіданні,	яке	відбулось	07	листопада	2017	

року,	схвалила	проект	рішення	«Про внесення змін до По-
ложення щодо пруденційних нормативів професійної 
діяльності на фондовому ринку та вимог до системи 
управління ризиками»,	яким	запроваджується	пруденцій-
ний	норматив	–	розмір	власних	коштів	для	фондових	бірж.	
Пропонується	 встановити	 вимогу	 щодо	 дотримання	

фондовою	біржею		мінімального	розміру	власних	коштів	
на	рівні	не	менше	мінімального	розміру	статутного	капі-
талу,	а	фондовою	біржею,	що	здійснює	кліринг	та	розра-
хунки	за	договорами	щодо	фінансових	інструментів	(крім	
цінних	паперів),	які	укладаються	на	такій	біржі	–	не	мен-
ше	125%	мінімального	розміру	статутного	капіталу.		
Нагадаємо,	 відповідно	 до	 вимог	 частини	 2	 статті	 20	

Закону	України	«Про	цінні	папери	та	фондовий	ринок»	
розмір	статутного	капіталу	фондової	біржі	має	становити	
не	менш	15	млн	грн.	
Таким	чином,	вимога	до	мінімального	розміру	власних	

коштів	фондової	біржі	становитиме	15	млн	грн,	а	для	фон-
дової	біржі,	що	здійснює	кліринг	та	розрахунки	за	догово-
рами	щодо	фінансових	інструментів	–	18,75	млн	грн..
Зазначені	Зміни	до	Положення	пропонується	запрова-

дити	з	01.04.2018	року.
З	 текстом	 проекту	можна	 ознайомитись	 за	 посилан-

ням:	 https://www.nssmc.gov.ua/proects-of-regular/pro-
vnesennya-zmn-do-polozhennya-shtodo-prudentsynih-
normativv-profesyno-dyalynost-na-fondovomu-rinku-ta-
vimog-do-sistemi-upravlnnya-riz/

Рынок акций Украины провел торги в 
понедельник в «боковике»

Украинский	рынок	акций	в	понедельник	был	малопод-
вижным	и	завершил	торги	«в	боковике»:	индекс	«Украин-
ской	биржи»	(УБ)	повысился	на	0,05%	–	до	1270,44	пун-
кта,	индекс	ПФТС	–	на	0,23%,	до	303,09	пункта.
Объем	торгов	на	УБ	составил	40,5	млн	грн,	в	том	чис-

ле	акциями	–	7,2	млн	грн.
Торговый	 оборот	 на	ПФТС	 составил	 58,8	млн	 грн,	 в	

том	числе	акциями	–	0,355	млн	грн.
Среди	 индексных	 акций	 УБ	 выросли	 в	 цене	 бумаги	

«Мотор	 Сичи»	 (+0,52%),	 «Центрэнерго»	 (+0,21%)	 и	
Райффайзен	Банка	Аваль	(+0,04%).
Снизились	в	цене	только	акции	«Укрнафты»	(-0,77%)	

и	«Донбассэнерго»	(-0,17%).
На	 ПФТС	 сделки	 прошли	 с	 акциями	 «Центрэнерго»	

(+1,07%)	и	«Мотор	Сичи»	(+0,4%).
Индекс	 Варшавской	фондовой	 биржи	WIG-Ukraine	 в	

четверг	повысился	на	0,92%	–	до	499,79	пункта	при	объ-
еме	торгов	16,44	млн	злотых	(121	млн	грн).

НОВИНИ

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента: ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «КРЕмЕНчУК НАфТо ПРоДУКТ-
СЕРВIС»; 

2.	Код	за	ЄДРПОУ	емітента	–	03482784;	3.	Місцезнаходження	-	39610,	
Полтавська	обл.,	Автозаводський	р-н.,	м.	Кременчук	,	проїзд	Галузевий,80;	
4.	Міжміський	код	та	телефон,	факс	–	0675405502;	5.	Електронна	поштова	
адреса	-	patknps@jmail.com;	6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	до-
датково	 використовується	 емітентом	 для	 розкриття	 інформації	 –	
http://03482784.smita.gov.ua;	7.	Вид	особливої	 інформації	відповідно	до	
вимог	глави	І	розділу	ІІІ	Положення	про	розкриття	інформації	емітента	

цінних	паперів:	Відомості	про	зміну	типу	акціонерного	товариства
II. Текст повідомлення

Згiдно	рiшення	загальних	зборiв	акцiонерiв	(протокол	№	1/2017)	вiд	
10.11.2017р.	прийнято	рiшення	про	змiну	типу	та	найменування	Товариства	
з	ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«КРЕМЕНЧУК	НАФТО-
ПРОДУКТ	СЕРВIС»	 на	 ПРИВАТНЕ	 АКЦIОНЕРНЕ	 ТОВАРИСТВО	
«КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВIС».	Статут	Товариства	зареєстровний	
з	вiдповiдними	змiнами	в	ЄДР	№	84123936018	вiд	14.11.2017	року.

IІІ. Підпис
1.	Особа,	зазанчена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	що	

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

2. Голова Правління		 (підпис)		 Т.о. малюченко	14.11.2017р.
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НОВИНИ

1. ВАТ БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ 31
2. ПАТ БТА	БАНК 23
3. ПАТ БТА	БАНК 25
4. ПАТ ВЕСКО 26
5. ПАТ ВЕСКО 27
6.	 ПРАТ ВИДОБУВНА	КОМПАНІЯ	«УКРНАФТОБУРІННЯ»	 24
7. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА	ФІРМА	«ГЛОРІЯ»	 30
8.	 ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ	АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ	ЗАВОД 30
9.	 ПРАТ ДІГ 21

10. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ	МЕТАЛУРГІЙНИЙ	ЗАВОД	
ІМЕНІ	КОМІНТЕРНУ

31

11. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ	МЕТАЛУРГІЙНИЙ	ЗАВОД	
ІМЕНІ	КОМІНТЕРНУ

32

12. ПРАТ ДНІСТРОВСЬКИЙ 23
13. ПАТ ДРУЖКІВСЬКЕ	РУДОУПРАВЛІННЯ 33
14. ПРАТ ЕНЕРГОСТАЛЬ 25
15. ПРАТ ЕНЕРГОСТАЛЬ 25
16.	 ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ	АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ	ЗАВОД	 30
17. ПАТ ІНТЕРПАЙП	НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ	ТРУБОПРО-

КАТНИЙ	ЗАВОД
33

18.	 ПРАТ КАРПАТСЬКЕ	УПРАВЛІННЯ	ГЕОФІЗИЧНИХ	РОБІТ 33
19.	 ПРАТ КОРОСТИШІВГАЗ 24
20. ПРАТ КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС 34
21. ПРАТ ОГНЕУПОРНЕРУД 29
22. ПАТ ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ 22
23. ТОВ РА	СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ 28
24. ПАТ РОМЕНСЬКЕ	ПІДПРИЄМСТВО	«АГРОТЕХСЕРВІС» 

(У	ТДВ)
23

25. ПРАТ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ	МІЖГАЛУЗЕВЕ	ОБ’ЄДНАННЯ	
«ЗАПОРІЖЖЯ»

25

26.	 ПРАТ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ	МІЖГАЛУЗЕВЕ	ОБ’ЄДНАННЯ	
«ЗАПОРІЖЖЯ»

26

27. ТИННИЙ	ІГОР	ВЛАДИСЛАВОВИЧ 20

28.	 ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ	БАНК	РЕКОНСТРУКЦІЇ	 
ТА	РОЗВИТКУ

26

29.	 ПРАТ УКРАТОМЕНЕРГОБУД 29

30. ПАТ УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ 20
31. ПРАТ УКСП	ТОРОНТО-КИЇВ 30

32. ПРАТ ФОНДОВА	КОМПАНІЯ	«АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» 29

33. ПРАТ ЮНІОІЛ 21

В	«индексной	корзине»	больше	всех	подорожали	бу-
маги	 «Агротона»	 (+8,01%),	 «Милкиленда»	 (+5,26%)	 и	
«Кернела»	(+2,18%).
Снизились	в	цене	акции	«Овостара»	(-3,95%)	и	агро-

холдинга	ИМК	(-2,04%).

Дальнейшее привлечение инвестиций в 
Украину возможно при условии 

проведения земельной реформы и борьбы 
с коррупцией – президент группы ВБ

Президент	группы	Всемирного	банка	(ВБ)	Джим	Йонг	
Ким	увязывает	последующее	получение	Украиной	инве-
стиций	с	проведением	земельной	реформы	и	созданием	
Антикоррупционного	суда.
«Джим	Йонг	Ким	заявил,	что	после	того,	как	будут	сде-

ланы	шаги	по	проведению	земельной	реформы	и	созда-
ние	Антикоррупционного	суда,	можно	 говорить	о	даль-
нейших	инвестициях.	Это,	по	его	мнению,	станет	залогом	
изменений	во	внешнем	имидже	Украины»,	–	сообщает	
пресс-служба	Верховной	Рады	по	итогам	встречи	спике-
ра	украинского	парламента	Андрея	Парубия	и	предста-
вителей	парламентских	фракций	с	президентом	группы	
ВБ	в	понедельник	в	Киеве.
Как	отмечается	в	пресс-релизе,	важными	сферами	ре-

формирования	 для	 последующего	 получения	 инвести-
ций	он	назвал	здравоохранение,	земельную	реформу	и	
борьбу	с	коррупцией.
Д.	Й.	Ким	считает,	что	повышение	прозрачности	и	от-

крытие	рынка	земли	увеличит	инвестиции	в	Украину.
«Приход	инвесторов	в	этот	сектор	приведет	к	повыше-

нию	 производительности.	 Для	 миллионов	 людей	 –	 вла-
дельцев	паев	и	участков	–	это	дополнительные	доходы	от	
аренды,	это	даст	возможность	наполнить	бюджет	и	освобо-
дить	средства,	которые	можно	будет	направить	на	другие	
сферы,	в	частности,	на	здравоохранение»,	–	сказал	он.
По	 словам	 президента	 группы	 ВБ,	 открытие	 рынка	

земли	позволит,	по	предварительным	подсчетам,	увели-
чить	ВВП	на	1,5%,	и	на	этот	сектор	обращают	наиболь-

шее	внимание	инвесторы	с	 точки	 зрения	дальнейшего	
развития	Украины.
Кроме	 того,	 он	 подчеркнул	 необходимость	 создания	

Антикоррупционного	суда	после	тех	шагов,	которые	уже	
были	сделаны	ранее	в	борьбе	с	коррупцией	–	создания	
НАБУ,	НАПК,	САП.
«Многие	из	этих	шагов	состоялись	в	рамках	реформ,	

но	следующим	шагом	должно	быть	создание	независимо-
го	высшего	Антикоррупционного	суда	–	это	один	из	клю-
чевых	приоритетов»,	–	подчеркнул	президент	группы.
Между	тем,	он	отметил,	что	группа	Всемирного	банка	

ищет	возможности	расширения	финансовой	поддержки	
реформ,	проводимых	в	Украине.
«Когда	мы	достигли	лимита	возможного	кредитования	

Украины,	обменялись	определенными	обязательствами	
с	 европейскими	 институциональными	 банками	 с	 тем,	
чтобы	мы	могли	дать	больше	Украине.	Сейчас	дополни-
тельно	ищем	возможности	освободить	те	или	иные	ре-
сурсы,	чтобы	направить	их	в	Украину»,	–	сказал	он.
В	свою	очередь,	А.Парубий	отметил,	что	за	25	лет	сотруд-

ничества	 на	 инвестиционные	 проекты	 было	 выделено	
$11	 млрд,	 и	 поблагодарил	 за	 поддержку	 украинских	 ре-
форм.
«Среди	них	пенсионная	была	определена	Всемирным	

банком	как	прерогатива	номер	один,	также	как	и	меди-
цинская	 реформа,	 принятая	 парламентом	 после	 тяже-
лых	дискуссий»,	–	сказал	спикер.
Он	 также	 отметил,	 что	 Украины	 значительные	 сред-

ства	выделяет	на	безопасность	и	оборону.
По	словам	А.Парубия,	для	Украины	крайне	важно	уча-

стие	Всемирного	банка	в	решении	вопросов,	связанных	
с	реорганизацией	и	восстановлением	населенных	пун-
ктов	 востока	 Украины,	 находившихся	 под	 оккупацией	
России,	а	также	помощь	в	решении	проблем,	связанных	
с	организацией	жизнеобеспечения	переселенцев.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР, 
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