
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
19.04.2018  м. Київ  № 243

Про затвердження Змін до 
Положення про розкриття 
інформації емітентами цін-
них паперів

и 2014 року за Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України

17.05.2018 за № 604/32056
Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, 

 пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні», статей 39 - 41 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», 
Закону України «Про акціонерні товариства», Закону 
України від 16 листопада 2017 року № 2210-VІІІ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвести-
цій емітентами цінних паперів»

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

1. Затвердити Зміни до Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 груд-
ня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами), що дода-
ються.

2. Департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів (Н. Хохлова) забезпечити подан-
ня цього рішення на державну реєстрацію до Мініс-
терства юстиції України.

3. Департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів (Н. Хохлова) забезпечити опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному друкованому виданні Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності через 30 днів з дня 
його офіційного опублікування.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 243 від 19.04.2018 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

№120 (2873) 25.06.2018 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
19 квітня 2018 року № 243
Зареєстровано в Міністерстві юс-
тиції України
17.05.2018 за № 604/32056

Зміни
до Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів
1. У розділі І:
1) пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Це Положення регулює склад, порядок і строки 

розкриття на фондовому ринку регулярної (проміжної, 
річної), особливої інформації, інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю, інформації в повідомленні про проведення загальних 
зборів (далі - Інформація) емітентами цінних паперів та 
подання її до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (далі - Комісія), інформації, що містить-
ся в проспекті емісії (інформації про випуск іпотечних 
сертифікатів (далі - інформація про випуск)) цінних папе-
рів та звіті про результати розміщення (звіті про підсумки 
випуску іпотечних сертифікатів (далі - підсумки випуску)) 
цінних паперів емітентами цінних паперів, інформації, 
передбаченої статтями 65 - 65 2 Закону України «Про ак-
ціонерні товариства» та пунктом 2 розділу II «Прикінцеві 
та перехідні положення» Закону України від 23 березня 
2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо підвищення рівня корпо-
ративного управління в акціонерних товариствах», стро-
ки (терміни) та перелік оприлюднення публічними 
акціонерними товариствами інформації, що підлягає 
оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, на 
власному веб-сайті, опублікування відомостей про ство-
рення акціонерного товариства однією особою або про 
придбання однією особою усіх акцій товариства, а також 
іншої інформації та повідомлень, що зобов’язані розкри-
вати емітенти відповідно до законодавства.»;

2) пункт 2 викласти у такій редакції:
«2. Дія цього Положення поширюється на емітентів 

цінних паперів та на іноземних емітентів - нерезидентів, 
цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на 
території України.

Дія цього Положення не поширюється на емітентів:
державних облігацій;
казначейських зобов’язань;
облігацій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
облігацій місцевих позик;
інвестиційних сертифікатів;
акцій корпоративних інвестиційних фондів, які уклали 

договори про управління активами таких корпоративних 
інвестиційних фондів з компаніями з управління актива-
ми.

Нерезиденти, цінні папери яких розміщені та/або до-
пущені до обігу на території України, розкривають інфор-
мацію відповідно до розділу IV цього Положення.

Міжнародні фінансові організації, які здійснили випуск 
облігацій на території України, розкривають інформацію 
відповідно до розділу V цього Положення.»;

3) у пункті 4 слова «цим Положенням» замінити сло-

вом «законодавством»;
4) у абзацах 4 – 6 пункту 11 слово «з» замінити словом 

«після»;
5) пункт 13 викласти у такій редакції:
«13. Фінансова звітність емітентів цінних паперів (крім 

банків) розкривається у складі та формах, встановлених 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері бух-
галтерського обліку. Фінансова звітність емітентів цінних 
паперів - банків розкривається у складі та формах, вста-
новлених Національним банком України.

Формат фінансової звітності емітентів цінних паперів 
формується відповідно до опису розділів та схем XML-
файлів, визначених окремим документом Комісії 
нормативно-технічного характеру.

Емітенти цінних паперів, які відповідно до законодав-
ства складають фінансову звітність за міжнародними 
стандартами фінансової звітності, у складі Інформації 
розкривають фінансову звітність, складену відповідно до 
міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме:

повний комплект проміжної фінансової звітності або 
повний комплект консолідованої проміжної фінансової 
звітності (у разі складання відповідно до законодавства);

повний комплект річної фінансової звітності або пов-
ний комплект річної консолідованої фінансової звітності 
(у разі складання відповідно до законодавства).

Аудиторський звіт щодо фінансової звітності (консолі-
дованої фінансової звітності (за наявності)) та висновок 
про огляд проміжної фінансової звітності (проміжної кон-
солідованої фінансової звітності) (за наявності) мають 
відповідати Міжнародним стандартам аудиту.»;

6) пункт 16 виключити.
2. У розділі ІІ:
1) у главі 1:
пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Емітенти, які не є акціонерними товариствами та 

щодо цінних паперів яких не здійснено публічну пропо-
зицію та цінні папери яких не допущені до торгів на фон-
довій біржі, не зобов’язані розкривати інформацію відпо-
відно до вимог цієї глави та глави 1 розділу III цього 
Положення.»;

у пункті 2 слова «опублікування інформації про» ви-
ключити;

пункт 3 викласти у такій редакції:
«3. Публічні акціонерні товариства та банки зобов’язані 

розкривати особливу інформацію відповідно до переліку, 
який визначено у пункті 1 глави 1 розділу III цього Поло-
ження, крім вимог підпункту 25 цього пункту.

Приватні акціонерні товариства зобов’язані розкрива-
ти особливу інформацію відповідно до переліку, який ви-
значено у пункті 1 глави 1 розділу III цього Положення, 
крім вимог підпунктів 3, 9, 10, 16 – 18, 20 та 23 цього 
пункту.

Емітент, який не є акціонерним товариством та щодо 
інших цінних паперів, крім акцій, якого здійснено публіч-
ну пропозицію та/або цінні папери якого допущені до 
торгів на фондовій біржі, зобов’язаний розкривати особ-
ливу інформацію відповідно до переліку, який визначе-
но у пункті 1 глави 1 розділу III цього Положення, крім 
вимог підпунктів 2, 3, 5, 8 – 10, 16 – 21, 23 – 25 цього 
пункту.
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Емітент, який не є акціонерним товариством та щодо 
цінних паперів якого не здійснено публічну пропозицію 
та цінні папери якого не допущені до торгів на фондовій 
біржі, не зобов’язаний розкривати інформацію відповід-
но до вимог глави 1 розділу III цього Положення.»;

пункт 8 викласти у такій редакції:
«8. На титульному аркуші Повідомлення, яке розміщу-

ється в загальнодоступній інформаційній базі даних Ко-
місії, обов'язково зазначається адреса власного веб-
сайту, на якому буде розміщене зазначене 
Повідомлення.

На титульному аркуші Повідомлення, яке подається 
до Комісії, обов'язково зазначаються дата оприлюднен-
ня інформації в загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії, найменування, дата і номер офіційного 
друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлен-
ня, дата оприлюднення та адреса сторінки власного веб-
сайту, на якій розміщене Повідомлення.»;

2) пункт 8 глави 2 викласти у такій редакції:
«8. На титульному аркуші Повідомлення про інформа-

цію, яке розміщується в загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії, обов’язково зазначається адреса 
власного веб-сайту, на якому буде розміщене зазначене 
Повідомлення про інформацію.

На титульному аркуші Повідомлення про інформацію, 
яке подається до Комісії, обов’язково зазначаються дата 
оприлюднення інформації в загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії, найменування, дата і номер 
офіційного друкованого видання, в якому опубліковано 
Повідомлення про інформацію, дата оприлюднення та 
адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщене 
Повідомлення про інформацію.»;

3) у главі 3:
у назві глави слова «регулярної квартальної» замінити 

словом «проміжної»;
пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Обов’язок здійснювати розкриття проміжної інфор-

мації в порядку, передбаченому цим Положенням, поши-
рюється на:

1) публічні акціонерні товариства, щодо акцій яких 
здійснено публічну пропозицію та/або акції яких допуще-
ні до торгів на фондовій біржі в частині включення до 
біржового реєстру;

2) банки;
3) емітентів, щодо інших цінних паперів, крім акцій, 

яких здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери 
яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині вклю-
чення до біржового реєстру.

Обов'язок розкриття проміжної інформації поширю-
ється на публічні акціонерні товариства, щодо акцій яких 
здійснено публічну пропозицію, та емітентів, щодо інших 
цінних паперів, крім акцій, яких здійснено публічну про-
позицію, з кварталу, в якому емітенти здійснили публічну 
пропозицію відповідних цінних паперів. Обов'язок роз-
криття проміжної інформації припиняється з наступного 
кварталу після кварталу, в якому було проведено дер-
жавну реєстрацію нової редакції статуту акціонерного 
товариства, що передбачає зміну типу публічного акціо-
нерного товариства на приватний, або якщо скасовано 
реєстрацію випуску цінних паперів та анульовано свідо-
цтво про реєстрацію випуску цінних паперів відповідно 

до нормативно-правового акта Комісії, що регулює поря-
док скасування реєстрації випуску цінних паперів, або у 
разі наявності відомостей в Єдиному державному реє-
стрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та гро-
мадських формувань (далі – ЄДР) про припинення акціо-
нерного товариства (зокрема, в результаті злиття, 
приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення 
відповідного запису.

Обов'язок розкриття проміжної інформації поширю-
ється на публічні акціонерні товариства, акції яких допу-
щені до торгів на фондовій біржі в частині включення до 
біржового реєстру, та емітентів, щодо інших цінних папе-
рів, крім акцій, цінні папери яких допущені до торгів на 
фондовій біржі в частині включення до біржового реє-
стру, з кварталу, в якому цінні папери перебували (були 
включені) у біржовому реєстрі фондової біржі незалежно 
від тривалості перебування їх у біржовому реєстрі фон-
дової біржі та незалежно від того, чи були цінні папери 
такого емітента протягом звітного кварталу виключені з 
біржового реєстру фондової біржі. Обов'язок емітента 
розкривати проміжну інформацію припиняється з кварта-
лу, наступного за кварталом, у якому цінні папери такого 
емітента були виключені з біржового реєстру фондової 
біржі. При цьому квартал, у якому цінні папери емітента 
були виключені з біржового реєстру фондової біржі, є 
для такого емітента звітним кварталом.»;

у пункті 2 слова «Регулярна квартальна» замінити 
словом «Проміжна»;

пункт 3 викласти у такій редакції:
«3. Розкриття проміжної інформації на фондовому 

ринку здійснюється шляхом її розміщення в загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії, розміщення 
на власному веб-сайті та подання до Комісії. Проміжна 
інформація розкривається за перший, другий і третій 
квартали. Інформація щодо четвертого кварталу окремо 
не розкривається, а включається до регулярної річної ін-
формації.

Проміжна інформація згідно з цим Положенням роз-
кривається у термін не пізніше 30 числа місяця, наступ-
ного за звітним кварталом.

На титульному аркуші проміжної інформації, яка роз-
міщується в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії, обов'язково зазначається адреса власного веб-
сайту, на якому вона буде розміщена.»;

4) у главі 4:
в абзаці другому пункту 1 слова «опублікування ін-

формації про» виключити;
у пункті 4:
в абзаці першому слова «у строк» виключити;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«На титульному аркуші річної інформації, яка розмі-

щується в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії, обов'язково зазначається адреса власного веб-
сайту, на якому вона буде розміщена.»;

у пункті 5 цифру «44» замінити цифрою «43»;
у пункті 6 цифру «45» замінити цифрою «44».
3. У розділі ІІІ:
1) главу 1 викласти у такій редакції:
«1. Склад особливої інформації емітента цінних 

паперів
1. До особливої інформації емітента цінних паперів 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №120, 25 червня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

4

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

належать відомості про:
1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів 

на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;
2) прийняття рішення про викуп власних акцій, крім ак-

цій корпоративних інвестиційних фондів інтервального 
та відкритого типу;

3) наявність, строк дії та сторони акціонерного догово-
ру;

4) факти включення/виключення цінних паперів до 
біржового реєстру фондової біржі;

5) прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів або про попереднє надання згоди на 
вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення 
яких є заінтересованість;

6) осіб, заінтересованих у вчиненні товариством пра-
вочинів із заінтересованістю, та обставини, існування 
яких створює заінтересованість;

7) зміну складу посадових осіб емітента;
8) зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним по-
роговому значенню пакета акцій;

9) зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, 
сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою 
або рівною пороговому значенню пакета акцій;

10) зміну осіб, які є власниками фінансових інструмен-
тів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного то-
вариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими 
акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому 
значенню пакета акцій;

11) рішення емітента про утворення, припинення його 
філій, представництв;

12) рішення вищого органу емітента про зменшення 
статутного капіталу;

13) порушення провадження у справі про відшкоду-
вання емітенту збитків, завданих посадовою особою та-
кого емітента;

14) порушення справи про банкрутство емітента, ви-
несення ухвали про його санацію;

15) рішення вищого органу емітента або суду про при-
пинення або банкрутство емітента;

16) повідомлення про викуп акцій понад порогові зна-
чення пакета акцій;

17) зміни до статуту, пов’язані із зміною прав акціоне-
рів;

18) кількість голосуючих акцій та розмір статутного ка-
піталу за результатами його збільшення або зменшен-
ня;

19) набуття прямо або опосередковано особою (осо-
бами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, 
що належать їй та її афілійованим особам, контрольного 
пакета акцій;

20) набуття прямо або опосередковано особою (осо-
бами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, 
що належать їй та її афілійованим особам, значного 
контрольного пакета акцій;

21) набуття прямо або опосередковано особою (осо-
бами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, 
які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого 
контрольного пакета акцій;

22) заміну поручителя (страховика, гаранта), що здій-

снює забезпечення випуску боргових цінних паперів;
23) прийняття рішення про виплату дивідендів;
24) зміну типу акціонерного товариства;
25) зміни до статуту приватного акціонерного товари-

ства, пов’язані із переважним правом акціонерів на при-
дбання акцій цього товариства.

2. Відомості про прийняття рішення про розміщення 
цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків ста-
тутного капіталу, складаються за формою, наведеною у 
пункті 1 додатка 2 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішен-
ня органом емітента, уповноваженим приймати таке рі-
шення.

У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття рішення про розміщення цінних папе-

рів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіта-
лу, та найменування органу, що прийняв таке рішення;

вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх 
розміщення, порядок здійснення такого розміщення (емі-
сії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емі-
тентом договір про андеррайтинг;

розмір збільшення статутного капіталу акціонерного 
товариства шляхом додаткового випуску акцій. У разі 
розміщення акцій зазначаються їх номінальна вартість 
та ціна розміщення із зазначенням способу її визначен-
ня. Якщо розміщення акцій може призвести до зміни 
власника значного пакета акцій емітента, збільшення 
частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володі-
ють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, наво-
дяться найменування та ідентифікаційний код юридич-
ної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, 
кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до 
розміщення акцій;

співвідношення (у відсотках) загальної номінальної 
вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифіка-
тів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної 
вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) 
емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного 
капіталу емітента на дату прийняття цього рішення;

інформація про права, які отримують інвестори в цінні 
папери, що розміщуються;

спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійсню-
ється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться 
їх перелік;

мета розміщення цінних паперів, а також напрями ви-
користання отриманих коштів;

прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого 
органу, що прийняв рішення про розміщення цінних па-
перів (крім загальних зборів акціонерного товариства); 
відомості про кількість цінних паперів емітента, якими 
вони володіють;

інформація щодо можливості конвертації цінних папе-
рів;

інша суттєва інформація відповідно до проспекту емі-
сії.

3. Відомості про прийняття рішення про викуп власних 
акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів ін-
тервального та відкритого типу) складаються за формою, 
наведеною у пункті 2 додатка 2 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відпо-
відним органом управління емітента рішення про викуп 
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власних акцій.
У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття рішення щодо викупу власних акцій та 

назва уповноваженого органу, який прийняв таке рішен-
ня;

період викупу (дата початку й закінчення викупу) та 
порядок викупу;

інформація про мету викупу акцій, ціну викупу або по-
рядок її визначення із зазначенням факторів, які врахо-
вуються при визначенні ціни акцій, та ступеня їх впливу;

номінальна та ринкова вартість акцій та прибуток на 
акцію за річною фінансовою звітністю року, який переду-
вав даті прийняття рішення про викуп акцій;

тип, форма існування і кількість акцій, що підлягають 
викупу;

співвідношення (у відсотках) загальної номінальної 
вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного капі-
талу;

найменування та ідентифікаційний код юридичних 
осіб або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, акціо-
нерів, які володіють значним пакетом акцій станом до ви-
купу акцій;

прізвище, ім'я, по батькові членів наглядової ради та/
або виконавчого органу, або найменування юридичної 
особи, у яких викуповуються акції, із зазначенням кіль-
кості акцій, якими вони володіють, та частки у загальній 
кількості акцій станом до викупу акцій;

дата викупу власних акцій, їх тип, кількість, частка від 
статутного капіталу (якщо емітент володіє раніше вику-
пленими власними акціями);

дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску акцій, міжнародний ідентифікаційний номер акцій, 
що підлягають викупу.

4. Відомості про наявність, строк дії та сторони акціо-
нерного договору складаються за формою, наведеною у 
додатку 3 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання това-
риством повідомлення про укладення договору між 
акціо нерами від однієї зі сторін такого договору.

У Повідомленні розкривається така інформація:
дата отримання товариством повідомлення про укла-

дення договору між акціонерами від однієї зі сторін тако-
го договору;

номер (за наявності) та дата укладання договору;
сторони договору (із зазначенням: прізвища, імені, по 

батькові або найменування власника (власників) акцій, 
ідентифікаційного коду юридичної особи – резидента 
або коду/номеру з торговельного, банківського чи судо-
вого реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого ор-
гану влади іноземної держави про реєстрацію юридичної 
особи (для юридичної особи – нерезидента) власника 
(власників) акцій);

дата набрання чинності договором та строк або термін 
дії договору (у разі наявності інформації).

5. Відомості про факти включення/виключення цінних 
паперів до біржового реєстру фондової біржі складають-
ся за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положен-
ня.

Датою вчинення дії вважається дата:
включення цінних паперів емітента до біржового реє-

стру фондової біржі або коли емітенту стало відомо про 

включення цінних паперів емітента до біржового реєстру 
фондової біржі;

коли емітенту стало відомо про виключення цінних па-
перів з біржового реєстру фондової біржі.

У Повідомленні розкривається така інформація:
дата дії, дія (включення/виключення цінних паперів 

до/з біржового реєстру фондовій біржі), найменування 
фондової біржі, вид, загальна номінальна вартість та 
кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія;

співвідношення частки у загальній кількості цінних па-
перів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру кон-
кретного випуску цінних паперів (у відсотках);

дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску цінних паперів та найменування органу, що здій-
снив державну реєстрацію випуску цінних паперів, між-
народний ідентифікаційний номер цінних паперів, щодо 
яких вчинена дія;

тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія;
дата рішення та уповноважений орган емітента, що 

прийняв рішення про включення цінних паперів емітента 
до біржового реєстру фондової біржі. Наводиться на-
йменування фондової біржі, в біржовий реєстр якої вклю-
чаються цінні папери емітента;

дата рішення та уповноважений орган емітента або 
найменування фондової біржі, які прийняли рішення про 
виключення цінних паперів з біржового реєстру фондо-
вої біржі;

види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у 
біржовому реєстрі, права їх власників;

у разі виключення цінних паперів з біржового реєстру 
зазначаються дата, з якої цінні папери більше не котиру-
ватимуться на фондовій біржі, та причини їх виключен-
ня.

6. У разі прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів емітент розкриває 
інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту за 
формою, наведеною у пункті 1 додатка 5 до цього Поло-
ження. У разі прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення значних правочинів емітент розкриває інфор-
мацію відповідно до підпункту 2 цього пункту за формою, 
наведеною у пункті 2 додатка 5 до цього Положення. У 
разі прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 
(далі - правочин із заінтересованістю), емітент розкриває 
інформацію відповідно до підпункту 3 цього пункту за 
формою, наведеною у пункті 3 додатка 5 до цього Поло-
ження.

У разі прийняття рішення про надання згоди на вчи-
нення правочинів, які одночасно є значними та такими, 
щодо вчинення яких є заінтересованість, емітент – пуб-
лічне акціонерне товариство розкриває інформацію від-
повідно до підпункту 3 цього пункту. Відомості про осіб, 
заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких ство-
рює заінтересованість, розкриваються у складі відомос-
тей про прийняття рішення про надання згоди на вчинен-
ня правочинів із заінтересованістю.

У разі прийняття рішення про подальше схвалення 
значного правочину або правочину, щодо якого є заінте-
ресованість, відповідно до статті 72 Закону України «Про 
акціонерні товариства» емітент розкриває інформацію в 
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обсязі, передбаченому для розкриття інформації про на-
дання згоди на вчинення значного правочину або право-
чину, щодо якого є заінтересованість.

Вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення правочинів із за-
інтересованістю і осіб, заінтересованих у вчиненні това-
риством правочинів із заінтересованістю, та обставини, 
існування яких створює заінтересованість, не застосову-
ються до приватного акціонерного товариства, якщо інше 
не встановлено його статутом або Законом.

Інформація зазначається щодо кожного правочину 
окремо:

1) датою вчинення дії вважається дата прийняття за-
гальними зборами приватного акціонерного товариства 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів.

У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття загальними зборами приватного акціо-

нерного товариства рішення про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинів;

відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема:
характеру правочинів;
граничної сукупної вартості правочинів;
вартості активів емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності;
співвідношення граничної сукупної вартості правочи-

нів до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності (у відсотках);

загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
та «проти» прийняття рішення;

2) датою вчинення дії вважається дата прийняття від-
повідним органом управління емітента рішення про на-
дання згоди на вчинення значного правочину.

У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття рішення про надання згоди на вчинен-

ня значного правочину, найменування уповноваженого 
органу, що його прийняв;

предмет правочину;
ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 

правочину, визначена відповідно до законодавства;
вартість активів емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності;
співвідношення ринкової вартості майна або послуг, 

що є предметом правочину, до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот-
ках);

загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
та «проти» прийняття рішення (зазначається, якщо рі-
шення приймається загальними зборами);

загальна кількість голосів, кількість голосів, що прого-
лосували «за» та «проти» прийняття рішення, якщо рі-
шення приймається наглядовою радою і така наглядова 
рада правоможна приймати такі рішення (зазначається, 
якщо рішення приймається наглядовою радою);

додаткові критерії для віднесення правочину до зна-
чного правочину, не передбачені законодавством, якщо 
вони визначені статутом акціонерного товариства.

Інформація зазначається щодо кожного значного пра-
вочину окремо;

3) датою вчинення дії вважається дата прийняття від-
повідним органом управління емітента рішення про на-
дання згоди на вчинення правочину із заінтересованіс-
тю.

У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття рішення про надання згоди на вчинен-

ня правочину із заінтересованістю, найменування упо-
вноваженого органу, що його прийняв;

ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що 
є предметом правочину, визначена відповідно до законо-
давства;

вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності;

співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи 
суми коштів, що є предметом правочину, до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках);

загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
та «проти» прийняття рішення (зазначається, якщо рі-
шення приймається загальними зборами);

загальна кількість голосів, кількість голосів, що прого-
лосували «за» та «проти» прийняття рішення, якщо рі-
шення приймається наглядовою радою і така наглядова 
рада правоможна приймати такі рішення (зазначається, 
якщо рішення приймається наглядовою радою);

істотні умови правочину, а саме:
предмет правочину;
інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні 

акціонерним товариством правочину, відповідно до час-
тини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні то-
вариства», а також найменування, місцезнаходження та 
ідентифікаційний код юридичної особи - для юридичних 
осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговель-
ного, судового або банківського реєстру країни, де офі-
ційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської 
діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або 
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересова-
ної у вчиненні акціонерним товариством правочину. У 
разі якщо особою, заінтересованою у вчиненні акціонер-
ним товариством правочину, є афілійована особа акціо-
нера або посадової особи органу акціонерного товари-
ства, необхідно розкрити інформацію щодо неї, а також 
щодо акціонера або посадової особи (найменування, 
місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної 
особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифіка-
ційний код з торговельного, судового або банківського 
реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний 
суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - 
нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 
особи);

ознака заінтересованості, передбачена частиною тре-
тьою статті 71 Закону України «Про акціонерні товари-
ства»;

інші істотні умови правочину.
7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

складаються за формою, наведеною у додатку 6 до цьо-
го Положення.
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До інформації про зміну складу посадових осіб емітен-
та належить інформація про звільнення або призначен-
ня (обрання, набуття повноважень або припинення по-
вноважень) голови та членів наглядової ради, 
виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонер-
ного товариства, головного бухгалтера, а також інших 
посадових осіб згідно із законодавством та статутом емі-
тента.

Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати осо-
бливу інформацію про зміну складу посадових осіб та-
кож у разі:

призначення або звільнення (обрання або припинен-
ня повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадо-
вих осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призна-
чення особи виконуючою обов'язки пов'язане з 
відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, 
яка безпосередньо займає відповідну посаду);

призначення (обрання) особи на ту саму посаду (пе-
реобрання або подовження терміну повноважень);

припинення повноважень посадової особи без прий-
няття рішення відповідним органом управління емітен-
та;

заміни члена наглядової ради акціонерного товари-
ства - представника акціонера (акціонерів) (розкриваєть-
ся інформація про припинення повноважень відкликано-
го акціо нером (акціонерами) члена наглядової 
ради - представника акціонера (акціонерів) та про набут-
тя повноважень новим членом - представником акціоне-
ра (акціонерів)).

Датою вчинення дії вважається:
дата прийняття рішення відповідним органом управлін-

ня емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента;
дата отримання акціонерним товариством повідом-

лення про заміну члена наглядової ради - представника 
акціонера (акціонерів);

дата, з якої припинено повноваження посадової осо-
би, якщо її повноваження припиняються без прийняття 
рішення відповідним органом управління емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:
найменування уповноваженого органу емітента, який 

прийняв рішення про зміну складу посадових осіб, дата 
прийняття рішення, зміст такого рішення (звільнення, 
призначення, обрання або припинення повноважень по-
садової особи) із зазначенням підстав такого рішення, 
або прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера 
(акціонерів), який (які) направив(ли) акціонерному това-
риству повідомлення про заміну члена наглядової ради - 
представника акціонера (акціонерів), або підстави для 
припинення повноважень, якщо повноваження припиня-
ються без прийняття рішення відповідним органом управ-
ління емітента;

відомості про посадову особу із зазначенням прізви-
ща, імені, по батькові, паспортних даних, повної назви 
посади, на яку призначено або з якої звільнено таку осо-
бу (обрано, набуто повноваження або припинено повно-
важення), розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, 
якою володіє така особа в статутному капіталі емітента 
(у відсотках);

обґрунтування змін у персональному складі посадо-
вих осіб та інформація про наявність/відсутність у поса-
дових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини.
У разі призначення (обрання) посадової особи розкри-

вається інформація про строк, на який призначено (об-
рано) особу, інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п'яти років.

У разі обрання загальними зборами акціонерів члена 
наглядової ради акціонерного товариства розкривається 
інформація про те, чи є такий член акціонером, пред-
ставником акціонера або групи акціонерів (із зазначен-
ням інформації про цього акціонера або акціонерів) або 
чи є він незалежним директором.

У разі звільнення (припинення повноважень) посадо-
вої особи розкривається інформація щодо строку, про-
тягом якого така особа перебувала на посаді.

Якщо нікого не призначено (не обрано) на посаду за-
мість звільненої особи (повноваження якої припинено), 
інформація про це обов'язково розкривається.

8. Відомості про зміну акціонерів, яким належать го-
лосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій приват-
ного акціонерного товариства, публічного акціонерного 
товариства, яке не здійснювало публічної пропозиції ак-
цій та/або акції якого не включені до біржового реєстру, 
та публічного акціонерного товариства, яке розкриває 
відомості на підставі інформації, отриманої від Цен-
трального депозитарію цінних паперів, складаються за 
формою, наведеною у пункті 1 додатка 7 до цього По-
ложення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емі-
тентом інформації від Центрального депозитарію цінних 
паперів. 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голо-
суючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій публічного 
акціонерного товариства, яке здійснювало публічну про-
позицію акцій та/або акції якого включені до біржового 
реєстру, складаються за формою, наведеною у пункті 2 
додатка 7 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання пу-
блічним акціонерним товариством інформації від 
власника(ів) акцій відповідно до статті 641 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства».

У Повідомленні розкривається така інформація:
дата отримання інформації;
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найме-

нування юридичної особи власника (власників) акцій, 
яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню па-
кета акцій;

ідентифікаційний код юридичної особи – резидента 
або код/номер з торговельного, банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу 
влади іноземної держави про реєстрацію юридичної осо-
би (для юридичної особи - нерезидента) власника (влас-
ників) акцій;

дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо 
або опосередковано) вона відбувалась;

розмір частки власника (власників) акцій в загальній 
кількості голосуючих акцій до і після набуття права влас-
ності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих 
акцій);
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відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної 
особи або найменування та ідентифікаційний код юри-
дичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює 
або перевищує порогове значення), які входять до лан-
цюга володіння корпоративними правами юридичної 
особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здій-
снює (ють) розпорядження акціями;

дата, в яку порогові значення було досягнуто або пе-
ретнуто (за наявності).

У разі якщо публічне акціонерне товариство розкриває 
відомості на підставі інформації, отриманої від Цен-
трального депозитарію цінних паперів, необхідно зазна-
чити, чи надходило повідомлення від власника(ів) акцій 
відповідно до статті 641 Закону України «Про акціонерні 
товариства».

9. Відомості про зміну осіб, яким належить право голо-
су за акціями, сумарна кількість прав за якими стає біль-
шою, меншою або рівною пороговому значенню пакета 
акцій, складаються за формою, наведеною у пункті 2 до-
датка 7 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емі-
тентом інформації від власника(ів) акцій відповідно до 
статті 641 Закону України «Про акціонерні товариства».

У Повідомленні розкривається така інформація:
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найме-

нування юридичної особи власника (власників) акцій, яка 
набуває або відчужує право голосу за акціями товари-
ства;

ідентифікаційний код юридичної особи – резидента 
або код/номер з торговельного, банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу 
влади іноземної держави про реєстрацію юридичної осо-
би (для юридичної особи - нерезидента) власника (влас-
ників) акцій;

розмір частки власника (власників) акцій в загальній 
кількості голосуючих акцій;

сумарна кількість прав за голосуючими акціями до та 
після зміни;

відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної 
особи або найменування та ідентифікаційний код юри-
дичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює 
або перевищує порогове значення), які входять до лан-
цюга володіння корпоративними правами юридичної 
особи, через яких особа (особи, що діють спільно) 
здійснює(ють) розпорядження акціями;

дата, в яку порогові значення було досягнуто або пе-
ретнуто;

відомості про акціонера або особу, яка має право ко-
ристуватися голосуючими акціями (прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи або найменування юридичної 
особи (із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної 
особи – резидента або коду/номера з торговельного, 
банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвід-
чення місцевого органу влади іноземної держави про ре-
єстрацію юридичної особи – нерезидента));

обставина (випадок), в результаті якої (якого) фізична 
або юридична особа набуває або відчужує право голосу 
за акціями товариства, якщо в результаті такого набуття 
або відчуження сумарна кількість голосів за акціями та-
кої особи стане більшою, меншою або дорівнюватиме 
пороговому значенню пакета акцій. У разі якщо фізична 

або юридична особа на підставі отриманої довіреності 
має право самостійно та незалежно користуватися голо-
суючими акціями (відсутні будь-які інструкції та/або роз-
порядження від довірителя), необхідно зазначити дові-
рителя (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
найменування юридичної особи (із зазначенням іденти-
фікаційного коду юридичної особи – резидента або коду/
номера з торговельного, банківського чи судового реє-
стру, реєстраційного посвідчення місцевого органу вла-
ди іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – 
нерезидента)).

10. Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансо-
вих інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями 
акціо нерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість 
прав за такими акціями стає більшою, меншою або рів-
ною пороговому значенню пакета акцій, складаються за 
формою, наведеною у пункті 2 додатка 7 до цього Поло-
ження.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емі-
тентом інформації від власника(ів) фінансових інстру-
ментів відповідно до статті 641 Закону України «Про акці-
онерні товариства».

У Повідомленні розкривається така інформація:
відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або найменування та ідентифікаційний код юри-
дичної особи), які є власниками фінансових інструмен-
тів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного то-
вариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими 
акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому 
значенню пакета акцій;

володіння фінансовим інструментом (пряме або опо-
середковане);

відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної 
особи або найменування та ідентифікаційний код юри-
дичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює 
або перевищує порогове значення), які входять до лан-
цюга володіння корпоративними правами юридичної 
особи, через яких особа (особи, що діють спільно) 
здійснює(ють) розпорядження акціями;

дата, в яку порогові значення було досягнуто або пе-
ретнуто;

вид фінансового інструмента;
строк (термін) виконання;
чи надають (не надають) фінансові інструменти на 

дату їх виконання своєму власнику право набути голо-
суючі акції публічного акціонерного товариства шляхом 
їх поставки;

кількість голосуючих акцій, які можуть буди набуті у 
разі виконання фінансових інструментів;

сумарна кількість прав за голосуючими акціями до і 
після змін.

11. Відомості про рішення емітента про утворення, 
припинення його філій, представництв складаються за 
формою, наведеною у додатку 8 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відпо-
відного рішення.

У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття рішення про утворення (припинення) 

філії (філій), представництва (представництв) емітента, 
назва уповноваженого органу, що його прийняв, та при-
чини прийняття такого рішення;
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повне найменування та місцезнаходження кожної фі-
лії чи представництва, що були створені чи припинені, та 
функції, які вони виконували чи виконуватимуть. В разі 
прийняття рішення щодо кількох філій чи представництв 
усі відомості можуть подаватись в одному повідомленні 
з обов'язковим розкриттям необхідної інформації щодо 
кожної філії чи представництва.

12. Відомості про рішення вищого органу емітента про 
зменшення статутного капіталу складаються за формою, 
наведеною у додатку 9 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відпо-
відного рішення вищим органом емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття рішення про зменшення статутного ка-

піталу та назва уповноваженого органу емітента, що його 
прийняв, а також причини, які обумовили прийняття та-
кого рішення;

інформація про розмір статутного капіталу на дату 
прийняття рішення про його зменшення, розмір статут-
ного капіталу після зменшення;

сума, на яку зменшується статутний капітал, та частка 
(у відсотках), на яку зменшується статутний капітал, спо-
сіб зменшення статутного капіталу;

кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кіль-
кості голосуючих акцій (у відсотках) щодо кожного з чле-
нів наглядової ради товариства, виконавчого органу, 
яким належать акції емітента, та акціонерів, які володі-
ють 10 і більше відсотками голосуючих акцій станом на 
день прийняття рішення про зменшення статутного капі-
талу.

13. Відомості про порушення провадження у справі 
про відшкодування емітенту збитків, завданих посадо-
вою особою такого емітента, складаються за формою, 
наведеною у додатку 10 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата, коли емітент ді-
знався про винесення судом ухвали про порушення про-
вадження у справі щодо посадової особи (у тому числі 
посадової особи, повноваження якої припинені).

У Повідомленні розкривається така інформація:
найменування суду, який виніс ухвалу, номер справи 

та дата винесення ухвали про порушення провадження у 
справі про відшкодування емітенту збитків, завданих по-
садовою особою такого емітента;

учасники провадження (із зазначенням прізвища, іме-
ні, по батькові та посади посадової особи, щодо якої по-
рушено провадження, у тому числі посадової особи, яка 
відсторонена від виконання обов'язків або повноважен-
ня якої припинені);

зміст позовних вимог.
14. У разі порушення справи про банкрутство емітента 

емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 
цього пункту. У разі винесення ухвали про санацію емі-
тента емітент розкриває інформацію відповідно до під-
пункту 2 цього пункту:

1) відомості про порушення справи про банкрутство 
емітента складається за формою, наведеною у пункті 1 
додатка 11 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата:
винесення судом ухвали про порушення провадження 

у справі про банкрутство або дата, коли емітент дізнався 
чи мав дізнатися про порушення провадження у справі 

про його банкрутство, якщо процедуру банкрутства роз-
почато за заявою кредитора;

подання емітентом заяви до суду щодо порушення 
справи про його банкрутство. У цьому випадку дата по-
переднього слухання не зазначається. Після винесення 
судом ухвали про порушення справи про банкрутство 
емітент повинен додатково оприлюднити таку інформа-
цію.

У Повідомленні розкривається така інформація:
дата винесення судом ухвали про порушення прова-

дження у справі про банкрутство емітента, найменуван-
ня (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка подала заяву 
про порушення справи про банкрутство, повне наймену-
вання (прізвище, ім'я, по батькові) й місцезнаходження 
(місце проживання) кредитора (кредиторів), на вимогу 
яких порушено провадження у справі про банкрутство 
емітента, та найменування суду, який розглядає зазна-
чену справу;

причини порушення провадження у справі про бан-
крутство емітента та загальна сума вимог кредиторів;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи, місцезнаходження або місце 
проживання арбітражного керуючого емітента, призначе-
ного судом;

дата ухвали про порушення провадження у справі про 
банкрутство;

дата проведення підготовчого засідання суду;
2) відомості про винесення ухвали про санацію емі-

тента складаються за формою, наведеною у пункті 2 до-
датка 11 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата винесення судом 
ухвали про проведення санації боржника або дата, коли 
емітент дізнався чи мав дізнатися про винесення судом 
ухвали про його санацію.

У Повідомленні розкривається така інформація:
найменування суду, який виніс ухвалу про санацію 

емітента, дата винесення ухвали, строк санації та основ-
ний зміст схваленого плану санації;

найменування або прізвище, ім'я, по батькові, місцез-
находження або місце проживання керуючого санацією, 
призначеного судом.

15. У разі припинення емітента шляхом злиття, при-
єднання, поділу, перетворення або банкрутства за рі-
шенням вищого органу емітента або суду емітент роз-
криває інформацію відповідно до підпункту 1 цього 
пункту. У разі припинення емітента шляхом ліквідації за 
рішенням вищого органу емітента емітент розкриває ін-
формацію відповідно до підпункту 2 цього пункту. У разі 
припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду 
емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 3 
цього пункту:

1) відомості про припинення емітента шляхом злиття, 
приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рі-
шенням вищого органу емітента або суду складаються 
за формою, наведеною у пункті 1 додатка 12 до цього 
Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відпо-
відного рішення вищим органом емітента, а в разі, якщо 
припинення емітента відбулося за рішенням суду, датою 
виникнення подій вважається дата винесення судом від-
повідного рішення.
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У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття рішення про припинення емітента;
назва уповноваженого органу емітента, що прийняв 

це рішення, причини такого рішення та спосіб припинен-
ня юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетво-
рення, банкрутство), у тому числі дата проведення за-
гальних зборів (для акціонерних товариств), на яких 
розглядалось зазначене питання, та результати голосу-
вання із зазначенням кількості голосів «за» та кількості 
голосів «проти». У разі припинення за рішенням суду за-
значається дата прийняття рішення суду, найменування 
та місцезнаходження суду, яким прийнято таке рішення.

У разі злиття або приєднання зазначаються повне 
най менування і місцезнаходження всіх осіб, які беруть 
участь у процедурі злиття або приєднання, умови злиття 
або приєднання, повне найменування і місцезнаходжен-
ня юридичної особи, що буде утворена, сума внеску емі-
тента в її статутний капітал, частка емітента у статутно-
му капіталі нового підприємства.

У разі поділу або перетворення зазначаються повне 
найменування юридичної особи (осіб) - правонаступника 
(правонаступників), порядок розподілу активів та 
зобов'язань, розмір статутного капіталу правонаступни-
ка (правонаступників). Також розкривається інформація 
про порядок та умови обміну акцій (часток, паїв) емітен-
та, який припиняється, на акції (частки, паї) юридичних 
осіб - правонаступників;

2) відомості про припинення емітента шляхом ліквіда-
ції за рішенням вищого органу емітента складаються за 
формою, наведеною у пункті 2 додатка 12 до цього По-
ложення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відпо-
відного рішення вищим органом емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття рішення про припинення емітента 

шляхом ліквідації, назва органу емітента, що прийняв це 
рішення, причини такого рішення, у тому числі дата про-
ведення загальних зборів, на яких розглядалось зазна-
чене питання, та результати голосування із зазначенням 
кількості голосів «за» та кількості голосів «проти»;

щодо кредиторів або їх відсутність;
вартість чистих активів, сума зобов'язань і розмір 

власного капіталу за даними річної фінансової звітності, 
підтвердженої аудиторським висновком (звітом), за рік, 
який передував даті ухвалення рішення про ліквідацію 
емітента;

про достатність активів емітента для розрахунку за 
його зобов'язаннями, а також сума, яка може залишити-
ся після задоволення вимог кредиторів і розподіляти-
меться між акціонерами;

3) відомості про припинення емітента шляхом ліквіда-
ції за рішенням суду складаються за формою, наведе-
ною у пункті 3 додатка 12 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата винесення судо-
вого рішення про ліквідацію емітента або дата винесен-
ня судом постанови про визнання боржника банкрутом і 
відкриття ліквідаційної процедури.

У Повідомленні розкривається така інформація:
дата судового рішення про припинення емітента шля-

хом ліквідації (у тому числі шляхом ліквідації у справі про 
банкрутство) та найменування суду, який прийняв таке 

рішення;
строк дії ліквідаційної процедури;
найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинен-
ня емітента;

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка є упо-
вноваженою особою, визначеною відповідно до рішення 
загальних зборів акціонерного товариства, та має повно-
важення представляти інтереси акціонерів у процесі про-
вадження справи про банкрутство;

вартість чистих активів, сума зобов'язань й розмір 
власного капіталу за даними річної фінансової звітності, 
підтвердженої аудиторським висновком (звітом), за рік, 
який передував даті прийняття рішення про ліквідацію 
емітента;

щодо достатності активів емітента для розрахунку за 
його зобов'язаннями, а також сума, яка може залишити-
ся після задоволення вимог кредиторів і розподіляти-
меться між акціонерами.

16. Повідомлення про викуп акцій понад порогові зна-
чення пакета акцій складаються за формою, наведеною 
у пункті 1 додатка 13 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата набуття або від-
чуження акцій емітентом.

Повідомлення розкривається у разі, якщо публічне ак-
ціонерне товариство прямо або опосередковано набуває 
або відчужує власні акції у кількості, що перевищує, 
зменшує або дорівнює пороговому значенню пакета ак-
цій.

У Повідомленні розкривається така інформація:
вид дії: викуп/продаж;
дата набуття/відчуження акцій емітентом;
вид набуття: прямо або опосередковано. У разі опо-

середкованого набуття зазначаються найменування та 
ідентифікаційний код юридичної особи, яка контролю-
ється акціонерним товариством;

кількість та тип акцій, які набуто або відчужено;
період викупу (дата початку й закінчення викупу) (за 

наявності) та порядок викупу;
мета викупу акцій (їх анулювання або продаж), ціна 

викупу/продажу акцій;
співвідношення (у відсотках) загальної номінальної 

вартості акцій, що були викуплені/продані, до статутного 
капіталу;

прізвище, ім'я, по батькові членів наглядової ради та/
або виконавчого органу, у яких були викуплені акції, із 
зазначенням кількості акцій, якими вони володіли, та 
частки у загальній кількості акцій станом до викупу ак-
цій;

кількість акцій та частка від статутного капіталу за ак-
ціями, якими володіє емітент після викупу/продажу ак-
цій.

У разі якщо викуп належних акціонерам акцій здійсню-
вався відповідно до вимог статей 68, 69 Закону України 
«Про акціонерні товариства» емітент додатково (за на-
явності) розкриває таку інформацію:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття 
рішення, передбаченого статтею 68 Закону України «Про 
акціонерні товариства»;

загальна кількість та загальна номінальна вартість на-
лежних таким акціонерам акцій;
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кількість акціонерів, які звернулись до товариства з 
вимогою про викуп акцій з числа акціонерів, які голосува-
ли проти прийняття рішення про зміну типу товариства, 
та кількість і загальна номінальна вартість належних їм 
акцій;

загальна кількість та загальна номінальна вартість ак-
цій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які 
звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із 
зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обста-
вин неукладення відповідних договорів про обов'язковий 
викуп акцій;

загальна кількість та загальна номінальна вартість ак-
цій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звер-
нулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа 
акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, пе-
редбаченого статтею 68 Закону України «Про акціонерні 
товариства»;

ціна викупу акції;
дати укладення відповідних договорів про обов'язковий 

викуп акцій, дата оплати акцій товариством.
17. Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною 

прав акціонерів, складаються за формою, наведеною у 
пункті 2 додатка 13 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішен-
ня уповноваженим органом емітента про внесення змін 
до статуту, пов’язаних зі зміною прав акціонерів. 

У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття рішення та найменування уповнова-

женого органу емітента, що прийняв рішення про вне-
сення змін до статуту;

дата набрання чинності змін до статуту (за наявнос-
ті);

власників якого типу та класу акцій стосуються зміни;
опис змін у статуті емітента, що пов’язані зі зміною 

прав акціонерів. 
18. Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір 

статутного капіталу за результатами його збільшення 
або зменшення складаються за формою, наведеною у 
пункті 3 додатка 13 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емі-
тентом інформації про кількість голосуючих акцій від 
Центрального депозитарію цінних паперів після держав-
ної реєстрації відповідних змін до статуту.

У Повідомленні розкривається така інформація:
дата отримання емітентом інформації про кількість го-

лосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних па-
перів;

дата державної реєстрації змін до статуту, пов’язаних 
зі зменшенням/збільшенням статутного капіталу;

дата прийняття рішення про зменшення/збільшення 
статутного капіталу та назва уповноваженого органу емі-
тента, що його прийняв, а також причини, які обумовили 
прийняття такого рішення, спосіб зменшення/збільшен-
ня статутного капіталу;

відомості про розмір статутного капіталу на дату прий-
няття рішення про його зменшення/збільшення, розмір 
статутного капіталу після зменшення/збільшення;

сума, на яку зменшився/збільшився статутний капітал, 
та частка (у відсотках), на яку зменшився/збільшився 
статутний капітал;

кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кіль-

кості акцій (у відсотках) станом на дату отримання емі-
тентом інформації про кількість голосуючих акцій від 
Центрального депозитарію цінних паперів.

19. Відомості про набуття прямо або опосередковано 
особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кіль-
кості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, 
контрольного пакета акцій емітент розкриває відповідно 
до підпункту 1 цього пункту. Відомості про набуття прямо 
або опосередковано особою (особами, що діють спіль-
но) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її 
афілійованим особам, значного контрольного пакета ак-
цій емітент розкриває відповідно до підпункту 2 цього 
пункту. Відомості про набуття прямо або опосередкова-
но особою (особами, що діють спільно) з урахуванням 
кількості акцій, які належать їй та її афілійованим осо-
бам, домінуючого контрольного пакета акцій емітент роз-
криває відповідно до підпункту 3 цього пункту:

1) відомості про набуття прямо або опосередковано 
особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кіль-
кості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, 
контрольного пакета акцій складаються за формою, на-
веденою у додатку 14 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емі-
тентом інформації від Центрального депозитарію цінних 
паперів або дата отримання емітентом інформації від 
особи (осіб, що діють спільно) з урахуванням кількості 
акцій, які належать їй та її афілійованим особам, відпо-
відно до статей 65 - 651 Закону України «Про акціонерні 
товариства».

У Повідомленні розкривається така інформація:
найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що 

передують дню набуття такого пакета акцій включно з 
днем набуття, та дата набуття такого пакета (крім випад-
ку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює об-
лік права власності на акції емітента у депозитарній сис-
темі України);

прізвище, ім’я, по батькові/найменування особи 
(осіб);

ідентифікаційний код юридичної особи – резидента 
або код/номер особи (осіб) з торговельного, банківського 
чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місце-
вого органу влади іноземної держави про реєстрацію 
юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента);

розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосеред-
ковано належить особі (особам) в загальній кількості ак-
цій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі на-
явності інформації) до і після набуття права власності на 
такий пакет акцій;

прізвище, ім’я, по батькові/найменування юридичної 
особи, визначеної особами, що діють спільно, відпові-
дальною за реалізацію норм, передбачених статтями  
65 - 651 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) відомості про набуття прямо або опосередковано 
особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кіль-
кості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, 
значного контрольного пакета акцій складаються за фор-
мою, наведеною у додатку 14 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емі-
тентом інформації від Центрального депозитарію цінних 
паперів або дата отримання емітентом інформації від 
особи (осіб, що діють спільно) з урахуванням кількості 
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акцій, які належать їй та її афілійованим особам, відпо-
відно до статей 65 - 651 Закону України «Про акціонерні 
товариства».

У Повідомленні розкривається така інформація:
найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що 

передують дню набуття такого пакета акцій включно з 
днем набуття, та про дату набуття такого пакета (крім 
випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здій-
снює облік права власності на акції емітента у депози-
тарній системі України);

прізвище, ім’я, по батькові/найменування юридичної 
особи (осіб);

ідентифікаційний код юридичної особи – резидента 
або код/номер особи (осіб) з торговельного, банківського 
чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місце-
вого органу влади іноземної держави про реєстрацію 
юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) 
власника (власників) акцій;

розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосеред-
ковано належить особі (особам), в загальній кількості ак-
цій та в загальній кількості голосуючих акцій (за наявнос-
ті інформації) до і після набуття права власності на такий 
пакет акцій;

прізвище, ім’я, по батькові/найменування юридичної 
особи, визначеної особами, що діють спільно, відпові-
дальною за реалізацію норм, передбачених статтями  
65 - 651 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) відомості про набуття прямо або опосередковано 
особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кіль-
кості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, 
домінуючого контрольного пакета акцій складаються за 
формою, наведеною у додатку 14 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емі-
тентом інформації від Центрального депозитарію цінних 
паперів, або дата отримання емітентом інформації від 
особи (осіб) відповідно до статті 652 Закону України «Про 
акціонерні товариства».

У Повідомленні розкривається така інформація:
найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що 

передують дню набуття такого пакета акцій включно з 
днем набуття, та дата набуття такого пакета (крім випад-
ку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює об-
лік права власності на акції емітента у депозитарній сис-
темі України);

прізвище, ім’я, по батькові/найменування юридичної 
особи (осіб);

ідентифікаційний код юридичної особи (осіб) – рези-
дента або код/номер особи (осіб) з торговельного, бан-
ківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчен-
ня місцевого органу влади іноземної держави про 
реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - не-
резидента);

розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосеред-
ковано належить особі (особам) в загальній кількості ак-
цій та в загальній кількості голосуючих акцій (за наявнос-
ті інформації), до і після набуття права власності на такий 
пакет акцій;

прізвище, ім'я, по батькові/найменування юридичної 
особи, визначеної особами, що діють спільно, відпові-
дальною за реалізацію норм, передбачених статтями  
65 - 651 Закону України «Про акціонерні товариства».

20. Відомості про заміну поручителя (страховика, га-
ранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цін-
них паперів, складаються за формою, наведеною у пунк-
ті 1 додатка 15 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата розірвання дого-
вору поруки чи страхування ризиків непогашення основ-
ної суми боргу (непогашення основної суми боргу та не-
виплати доходу за облігаціями) або відкликання гарантії 
виконання емітентом зобов'язання щодо погашення 
основної суми боргу (погашення основної суми боргу та 
виплати доходу за облігаціями).

У Повідомленні розкривається така інформація:
дата розірвання договору (відкликання гарантії) та 

дата укладення нового договору (нової гарантії);
зазначення причин заміни поручителя (страховика, га-

ранта);
відомості щодо поручителя (страховика, гаранта), з 

яким розірвано договір (який відкликав гарантію), та по-
ручителя (гаранта), з яким укладено новий договір (отри-
мано нову гарантію). Щодо кожного зазначаються найме-
нування, ідентифікаційний код юридичної особи, 
організаційно-правова форма, місцезнаходження, роз-
мір забезпечення, отриманого від поручителя (гаранта), 
розмір власного капіталу поручителя (гаранта) на дату 
укладення відповідного договору (отримання гарантії). У 
разі якщо емітентом не укладений новий відповідний до-
говір або не отримано нову гарантію, про це зазначаєть-
ся у Повідомленні.

21. Відомості про прийняття рішення про виплату ди-
відендів складаються за формою, наведеною у пункті 2 
додатка 15 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття упо-
вноваженим органом акціонерного товариства рішення 
про встановлення дати складення переліку осіб, які ма-
ють право на отримання дивідендів, порядок та строк їх 
виплати.

У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття загальними зборами акціонерного то-

вариства рішення про виплату дивідендів;
дата прийняття уповноваженим органом акціонерного 

товариства рішення про встановлення дати складення 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 
порядок та строк їх виплати, а також найменування упо-
вноваженого органу, який прийняв таке рішення;

дата складення переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів;

розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно 
до рішення загальних зборів (грн);

строк виплати дивідендів;
спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систе-

му або безпосередньо акціонерам);
порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми диві-

дендів у повному обсязі або кількома частками пропор-
ційно всім особам, що мають право на отримання диві-
дендів). У випадку виплати дивідендів кількома частками 
пропорційно всім особам, що мають право на отримання 
дивідендів, зазначаються дати таких виплат.

22. Відомості про зміну типу акціонерного товариства 
складаються за формою, наведеною у пункті 3 додат-
ка 15 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата державної реє-
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страції відповідних змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в ЄДР.

У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття рішення та найменування уповнова-

женого органу емітента, що прийняв відповідне рішен-
ня;

дата державної реєстрації відповідних змін до відо-
мостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР;

повне найменування акціонерного товариства до змі-
ни;

повне найменування акціонерного товариства після 
зміни.

23. Відомості про зміни до статуту приватного акціо-
нерного товариства, пов’язані із переважним правом ак-
ціонерів на придбання акцій цього товариства, склада-
ються за формою, наведеною у пункті 4 додатка 15 до 
цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішен-
ня уповноваженим органом приватного акціонерного то-
вариства про внесення змін до статуту, пов’язаних із пе-
реважним правом акціонерів на придбання акцій цього 
товариства. 

У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття рішення та найменування уповнова-

женого органу емітента, що прийняв рішення про вне-
сення змін до статуту;

дата набрання чинності змін до статуту (за наявнос-
ті);

кількість акціонерів на дату прийняття рішення;
опис змін до статуту емітента (зміни передбачають пе-

реважне право його акціонерів на купівлю акцій, що про-
понуються їх власником до продажу третій особі/зміни 
виключать із статуту переважне право його акціонерів на 
купівлю акцій, що пропонуються їх власником до прода-
жу третій особі).»;

2) у главі 3: 
у назві глави слова «регулярної квартальної» замінити 

словом «проміжної»;
пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Проміжна інформація емітентів цінних паперів 

включає:
титульний аркуш (включає, зокрема, найменування та 

місцезнаходження емітента);
зміст;
основні відомості про емітента (включають, зокрема, 

відомості про розмір статутного капіталу, інформацію 
про органи управління емітента, засновників);

інформацію про одержані ліцензії на окремі види ді-
яльності;

інформацію про посадових осіб емітента;
інформацію про господарську та фінансову діяльність 

емітента;
відомості про цінні папери емітента;
відомості щодо участі емітента в інших юридичних 

особах;
інформацію щодо корпоративного секретаря;
інформацію про вчинення значних правочинів або 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочи-
нів із заінтересованістю, та обставини, існування яких 
створює заінтересованість;

інформацію про загальну кількість голосуючих акцій та 
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обме-
жено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за 
якими за результатами обмеження таких прав передано 
іншій особі;

інформацію про забезпечення випуску боргових цін-
них паперів;

проміжну (квартальну) фінансову звітність поручителя 
(страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 
боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпе-
чення окремо);

звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових 
облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими 
здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва);

проміжну фінансову звітність;
висновок про огляд проміжної фінансової звітності, 

підготовлений аудитором (аудиторською фірмою);
проміжний звіт керівництва;
твердження щодо проміжної інформації.
Проміжна інформація складається відповідно до ви-

мог цієї глави та додатка 29 до цього Положення:
1) титульний аркуш проміжної інформації має містити 

реквізити, обов'язкові для швидкої ідентифікації емітен-
та, засвідчення достовірності проміжної інформації. На 
титульному аркуші проміжної інформації, яка подається 
до Комісії, обов'язково зазначаються дата розміщення 
проміжної інформації в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії, адреса сторінки на власному веб-сайті 
емітента, на якій оприлюднена проміжна інформація, та 
дата її оприлюднення;

2) зміст складається за формою, наведеною у додат-
ку 29, та має містити перелік інформації, що входить до 
складу проміжної інформації. Щодо кожного з пунктів, 
наведених у змісті, емітент повинен обов'язково зазна-
чити про їх наявність або відсутність та у разі відсутності 
зазначити причини відсутності у примітках;

3) основні відомості про емітента мають містити дані 
відповідно до розділу III додатка 29 до цього Положен-
ня;

4) інформація про одержані ліцензії на окремі види ді-
яльності має містити дані відповідно до розділу IV додат-
ка 29 до цього Положення.

В описі до таблиці «Інформація про одержані ліцензії 
на окремі види діяльності» розкривається інформація 
стосовно прогнозу емітента щодо продовження терміну 
дії виданої ліцензії;

5) інформація про посадових осіб емітента має місти-
ти дані відповідно до розділу V додатка 29 до цього По-
ложення.

Інформація зазначається щодо кожної посадової осо-
би окремо.

В описі розкриваються інформація щодо змін у персо-
нальному складі посадових осіб з відповідним обґрунту-
ванням та інформація про наявність або відсутність у 
посадових осіб емітента непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини;

6) інформація про господарську та фінансову діяль-
ність емітента має містити дані відповідно до таблиць 
«Інформація про зобов'язання та забезпечення емітен-
та», «Інформація про обсяги виробництва та реалізації 
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основних видів продукції», «Інформація про собівартість 
реалізованої продукції», наведених у розділі VI додат-
ка 29 до цього Положення.

Таблиці «Інформація про обсяги виробництва та реа-
лізації основних видів продукції» та «Інформація про со-
бівартість реалізованої продукції» заповнюються емітен-
тами, які займаються видами діяльності, що 
класифікуються як переробна, добувна промисловість 
або виробництво і розподілення електроенергії, газу та 
води за класифікатором видів економічної діяльності. 
Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у 
яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний 
період складає менше ніж 5 млн грн;

7) відомості про цінні папери емітента мають містити 
дані відповідно до таблиць «Інформація про випуски ак-
цій емітента», «Інформація про облігації емітента», «Ін-
формація про інші цінні папери, випущені емітентом», 
«Інформація про похідні цінні папери емітента», наведе-
них у розділі VII додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиць розкриваються інформація про 
внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгів-
ля цінними паперами емітента, а також інформація щодо 
факту включення/виключення цінних паперів емітента 
до/з біржового реєстру фондової біржі, мети емісії, спо-
собу, в який здійснювалась пропозиція, дострокове по-
гашення тощо. При розкритті інформації щодо облігацій 
підприємств емітент обов'язково зазначає відомості про 
їх викуп (із зазначенням кількості та загальної номіналь-
ної вартості) та подальші дії щодо них. У разі настання 
дати погашення облігацій у звітному періоді зазначаєть-
ся інформація щодо здійснення їх погашення та подання 
до Комісії звіту про результати погашення. Крім того, 
щодо відсоткових облігацій зазначається сума процент-
ного доходу, виплаченого у звітному періоді, за який пе-
ріод (періоди) він виплачується, чи здійснювалась ви-
плата процентного доходу відповідно до проспекту емісії. 
У разі якщо дохід не виплачувався, обов'язково зазна-
чаються причини;

8) відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
мають містити дані відповідно до розділу VIIІ додатка 29 
до цього Положення.

Інформація розкривається у разі, якщо відсоток акцій 
(часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, 
перевищує 5 відсотків.

В описі розкривається інформація щодо форми участі, 
відсотка акцій (часток, паїв), що належать емітенту в 
юридичній особі, активів, наданих емітентом у якості 
внеску, права, що належать емітенту стосовно управлін-
ня юридичною особою. Дані щодо кожної юридичної осо-
би зазначаються окремо;

9) інформація щодо корпоративного секретаря має 
містити дані відповідно до розділу ІХ додатка 29 до цього 
Положення.

В описі до таблиці розкривається інформація про до-
свід роботи корпоративного секретаря, наявність непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини, по-
переднє місце роботи, у разі звільнення (припинення 
повноважень) попереднього корпоративного секретаря 
зазначаються причини звільнення (припинення повнова-
жень);

10) інформація про вчинення значних правочинів має 

містити дані відповідно до таблиці, наведеної у розділі X 
додатка 29 до цього Положення. 

Інформація зазначається акціонерними товариствами 
щодо вчинення значних правочинів, рішення про надан-
ня згоди на вчинення яких було прийняте у звітному 
кварталі, а також щодо значних правочинів, що були фак-
тично вчинені у звітному кварталі, але рішення про на-
дання згоди на вчинення яких було прийняте раніше.

Крім того, розкривається інформація щодо значних 
правочинів, вчинених у звітному періоді, з порушенням 
порядку прийняття рішення про надання згоди на його 
вчинення. При цьому може бути зазначена інформація 
щодо прогнозу емітента про подальше схвалення право-
чину товариством у порядку, встановленому для прий-
няття рішення про надання згоди на його вчинення.

Інформація зазначається щодо кожного значного пра-
вочину окремо;

11) інформація про вчинення правочинів, щодо вчи-
нення яких є заінтересованість, має містити дані відпо-
відно до таблиці, наведеної у розділі XІ додатка 29 до 
цього Положення

Вимоги щодо розкриття інформації про вчинення пра-
вочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не за-
стосовуються до приватного акціонерного товариства, 
якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

Інформація зазначається акціонерними товариствами 
щодо вчинення правочинів із заінтересованістю, рішення 
про надання згоди на вчинення яких було прийняте у 
звітному кварталі, а також щодо правочинів із заінтере-
сованістю, що були фактично вчинені у звітному кварта-
лі, але рішення про надання згоди на вчинення яких було 
прийняте раніше.

Крім того, розкривається інформація щодо правочинів 
із заінтересованістю, вчинених у звітному періоді, з по-
рушенням порядку прийняття рішення про надання зго-
ди на його вчинення. При цьому може бути зазначена 
інформація щодо прогнозу емітента про подальше схва-
лення правочину товариством у порядку, встановленому 
для прийняття рішення про надання згоди на його вчи-
нення.

Інформація зазначається щодо кожного правочину із 
заінтересованістю окремо.

12) інформація про загальну кількість голосуючих ак-
цій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права го-
лосу за якими за результатами обмеження таких прав 
передано іншій особі, має містити дані відповідно до таб-
лиці, наведеної у розділі XІІ додатка 29 до цього Поло-
ження;

13) інформація про забезпечення випуску боргових 
цінних паперів розкривається у разі надання забезпечен-
ня третьою особою щодо виконання зобов'язань емітен-
та за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким 
надано такі забезпечення.

Інформація має містити дані відповідно до таблиці, що 
міститься у розділі XІІІ додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиці розкриваються відомості про умови 
гарантії;

14) проміжна (квартальна) фінансова звітність поручи-
теля (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом 
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забезпечення окремо), не розкривається у разі, якщо по-
ручитель (страховик/гарант) є емітентом цінних паперів і 
на нього поширюються вимоги цього Положення щодо 
розкриття квартальної інформації;

15) звіт про стан об'єкта нерухомості розкривається 
відповідно до додатка 30 до цього Положення, який за-
повнюється емітентами цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом 
передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівни-
цтва;

16) висновок про огляд проміжної фінансової звітності 
(за наявності) має містити дані відповідно до розділу XІV 
додатка 29 до цього Положення;

17) проміжний звіт керівництва має містити дані відпо-
відно до розділу ХV додатка 29 до цього Положення;

18) твердження щодо проміжної інформації має місти-
ти дані відповідно до розділу ХVІ додатка 29 до цього 
Положення.»;

абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:
«2. Проміжна інформація емітентів, які здійснили пуб-

лічну пропозицію іпотечних облігацій, емітентів, які здій-
снили публічну пропозицію іпотечних сертифікатів, емі-
тентів, які здійснили публічну пропозицію сертифікатів 
ФОН, складається відповідно до пункту 1 цієї глави та 
має додатково містити у разі випуску відповідного виду 
цінних паперів інформацію про:»;

3) главу 8 виключити.
4. У розділі IV:
1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Іноземний емітент, акції якого допущені до торгів на 

фондовій біржі в Україні, зобов’язаний забезпечити до-
даткове розкриття інформації, передбаченої статтею 641 
Закону України «Про акціонерні товариства», а також ін-
формації про скликання та проведення загальних зборів 
акціонерів в обсязі, не меншому за встановлений Зако-
ном України «Про акціонерні товариства» та розділом VI 
цього Положення.»;

2) пункт 4 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Звітним періодом для складення річної інформації 

про іноземного емітента може бути календарний рік або 
інший проміжок часу тривалістю 12 місяців, дата початку 
та закінчення якого визначається за законодавством 
держави походження такого іноземного емітента (далі – 
фінансовий рік іноземного емітента).

Якщо фінансовий рік іноземного емітента є відмінним 
від календарного року, річна інформація про такого іно-
земного емітента підлягає оприлюдненню ним не пізніше 
завершення четвертого місяця, наступного за звітним, 
фінансового року іноземного емітента.».

5. Розділ VI викласти у такій редакції:
«VІ. Розкриття інформації в повідомленні про прове-

дення загальних зборів
1. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів 

(якщо інше не встановлено Законом) до дати проведен-
ня загальних зборів акціонерного товариства розміщує 
повідомлення про проведення загальних зборів у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії.

2. Повідомлення про проведення загальних зборів ак-
ціонерного товариства має містити дані, передбачені За-
коном України «Про акціонерні товариства».

У складі інформації в повідомленні про проведення 

загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії, додатково розкрива-
ються основні показники фінансово-господарської діяль-
ності підприємства (тис. грн) за рекомендованою фор-
мою, наведеною у додатку 45 до цього Положення. 
Зазначені показники розкриваються у разі проведення 
загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких 
включено питання затвердження річних результатів ді-
яльності акціонерного товариства.

3. Вимоги цього розділу не поширюються на емітентів, 
у тому числі на акціонерні товариства, які проводять за-
гальні збори відповідно до статей 48 та 49 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства».». 

6. У пункті 9 розділу ІХ:
1) підпункт 6 після слова «аудитора» доповнити сло-

вами «(аудиторської фірми)»;
2) підпункт 8 після слова «сертифікатів)» доповнити 

словами «або рішення про емісію цінних паперів (у разі 
їх публічної пропозиції)»;

3) після підпункту 16 доповнити новими підпунктами 
17 – 19 такого змісту:

«17) звіти наглядової ради (у разі її створення), звіти 
виконавчого органу, звіти ревізійної комісії (ревізора) (у 
разі її створення) - протягом 10 робочих днів з дати прий-
няття рішення за результатами розгляду відповідних зві-
тів загальними зборами товариства;

18) положення про винагороду членів наглядової ради 
та виконавчого органу - протягом 10 робочих днів з дати 
затвердження відповідного положення;

19) протоколи про підсумки голосування - протягом 
10 днів з дати закриття загальних зборів акціонерів;».

У зв’язку з цим підпункт 17 вважати підпунктом 20.
7. Пункт 8 розділу Х доповнити новим абзацом такого 

змісту:
«При розміщенні у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії інформації та/або повідомлень, перед-
бачених у пунктах 4 - 7 цього розділу, товариство 
обов’язково зазначає адресу власного веб-сайту, на яко-
му розміщені такі повідомлення або інформація.».

8. Пункт 4 розділу ХІ викласти у такій редакції:
«4. Відомості про придбання однією особою усіх акцій 

товариства опубліковуються в порядку розкриття особ-
ливої інформації про зміну акціонерів, яким належать го-
лосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій.».

9. У додатках 1, 28 слова «Код за ЄДРПОУ» замінити 
словами «Ідентифікаційний код юридичної особи».

10. Додатки 2 – 15, 29 викласти у новій редакції, що 
додаються.

11. Додаток 43 виключити.
У зв’язку з цим додатки 44 – 46 вважати відповідно до-

датками 43 – 45.
У тексті Положення посилання на додатки 44 – 46 за-

мінити відповідно посиланнями на додатки 43 – 45.
12. Додаток 45 викласти у новій редакції, що додаєть-

ся.

Т.в.о. директора департаменту 
корпоративного управління 
та корпоративних фінансів  Н. Хохлова
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Додаток 2
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів
(пункт 2 глави 1 розділу III)

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

№ 
з/п

Дата прий-
няття рішен-

ня

Вид цінних 
паперів, що 

розміщуються

Кількість цінних папе-
рів, що розміщуються 

(шт.)

Сума цінних паперів, 
що розміщуються (тис. 

грн)

Частка від статутного 
капіталу (у відсотках)

1 2 3 4 5 6

Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 2 глави 1 розді-
лу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і 
точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних 
фондів інтервального та відкритого типу

№ 
з/п

Дата прий-
няття рішен-

ня

Назва органу, 
який прийняв 
рішення про 
викуп емітен-
том власних 

акцій

Кількість 
акцій, що 

підлягають 
викупу (шт.)

Дата реєстра-
ції випуску 
акцій, що 

підлягають 
викупу

Номер свідо-
цтва про 

реєстрацію 
випуску акцій, 
що підлягають 

викупу

Найменування 
органу, який 

здійснив держав-
ну реєстрацію 

випуску акцій, що 
підлягають викупу

Частка від 
розміру статут-
ного капіталу 
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8

Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 3 глави 1 розді-
лу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і 
точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

Додаток 3
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів
(пункт 4 глави 1 розділу III)

Відомості про наявність, строк дії та сторони акціонерного договору
Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 4 глави 1 розді-
лу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і 
точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

Додаток 4
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів
(пункт 5 глави 1 розділу III)

Відомості про факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі
№ 
з/п

Дія 
(вклю-
чення/ 
виклю-
чення 
до/з 

біржо-
вого 
реє-
стру)

Наймену-
вання 

фондової 
біржі

Дата 
дії

Вид 
цін-
них 

папе-
рів, 

щодо 
яких 
вчи-
нена 
дія

Загальна 
номі-

нальна 
вартість 
цінних 

паперів, 
щодо 
яких 

вчинена 
дія

Кіль-
кість 

цінних 
папе-
рів, 

щодо 
яких 

вчине-
на дія

Частка від 
розміру 

статутного 
капіталу, 
яку скла-

дають цінні 
папери, 

щодо яких 
вчинена 

дія (у 
відсотках)

Дата 
реє-

страції 
випуску 
цінних 

паперів, 
щодо 
яких 

вчинена 
дія

Номер 
свідо-
цтва 
про 
реє-

страцію 
випуску 
цінних 

паперів, 
щодо 
яких 

вчинена 
дія

Наймену-
вання 
органу, 

що 
здійснив 

державну 
реєстра-

цію 
випуску 
цінних 

паперів, 
щодо 
яких 

вчинена 
дія

Тип 
цінних 

паперів, 
щодо 
яких 

вчинена 
дія

Міжнарод-
ний іденти-
фікаційний 

номер 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 5 глави 1 розді-
лу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і 
точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

Додаток 5
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу III)

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№
з/п

Дата прийняття 
рішення

Гранична сукупна 
вартість правочинів

(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності

(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної 
вартості правочинів до вартості активів 

емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності

(у відсотках)
1 2 3 4 5

Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 6 
глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для 
повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності 
емітента

2. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
№
з/п

Дата прийняття 
рішення

Ринкова вар-
тість майна або 

послуг, що є 
предметом 
правочину
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними остан-
ньої річної 
фінансової 

звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, 
що є предметом правочину, 
до вартості активів емітента 
за даними останньої річної 

фінансової звітності
(у відсотках)

Адреса сторінки власного 
веб-сайту, на якій розміще-

ний протокол загальних 
зборів акціонерів/засідання 
наглядової ради, на яких/
якому прийняте рішення*

1 2 3 4 5 6

Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 6 
глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для 
повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності 
емітента

* Заповнюють публічні акціонерні товариства.
3. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість
№
з/п

Дата 
прий-
няття 
рішен-

ня

Ринкова 
вартість 
майна 

або 
послуг, 
що є 

предме-
том 

право-
чину
(тис. 
грн)

Вартість 
активів 
емітен-
та за 

даними 
остан-
ньої 

річної 
фінан-
сової 

звітності
(тис. 
грн)

Співвідно-
шення 

ринкової 
вартості 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину, 
до вартості 

активів 
емітента за 

даними 
останньої 

річної 
фінансової 

звітності
(у відсотках)

Особа, заінтересована у вчи-
ненні акціонерним товариством 

правочину

Інформація щодо 
афілійованої особи 

акціонера або посадо-
вої особи органу 

акціонерного товари-
ства*

Адреса 
сторінки 
власного 

веб-сайту, на 
якій розміще-
ний протокол 

загальних 
зборів 

акціонерів/
засідання 
наглядової 

ради, на 
яких/якому 
прийняте 
рішення**

тип 
особи

наймену-
вання 

юридич-
ної 

особи 
або 

прізви-
ще, ім'я, 

по 
батькові 
фізичної 

особи

ознака заін-
тересованості 

у вчиненні 
правочину

характер 
афілійова-

ності

прізвище, 
ім'я, по 
батькові 

посадової 
особи/ 

наймену-
вання 

юридичної 
особи або 
прізвище, 

ім'я, по 
батькові 
фізичної 

особи 
- акціонера
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 3 пункту 6 
глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для 
повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності 
емітента

* Зазначається, якщо у графі 6 інформація стосується афілійованої особи.
** Заповнюють публічні акціонерні товариства.

Додаток 6
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу III)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження)

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

найменування 
юридичної особи

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіта-

лі емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6

Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 7 глави 1 розді-
лу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і 
точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на 
кожну посаду.

Додаток 7
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів
(пункти 8 - 10 глави 1 розділу III)

1. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ з/п Дата отримання 
інформації від Цен-
трального депозита-
рію цінних паперів 

або акціонера

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або найме-
нування юридич-
ної особи власни-

ка (власників) 
акцій

Ідентифікаційний код юридичної 
особи - резидента або код/номер з 

торговельного, банківського чи 
судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу влади 
іноземної держави про реєстрацію 
юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки 
акціонера до 

зміни
(у відсотках 

до статутного 
капіталу)

Розмір частки 
акціонера 

після зміни
(у відсотках до 

статутного 
капіталу)

1 2 3 4 5 6

Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 8 глави 1 розді-
лу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Крім обов'язкової інформації, наводиться 
додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов 
фінансово-господарської діяльності емітента
2. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за 
акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета 

акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими 
акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
1. Причина повідомлення (відмітити потрібне):□  Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 

рівним пороговому значенню пакета акцій□  Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій□  Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонер-
ного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною по-
роговому значенню пакета акцій
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2. Відомості про особу, на яку поширюється обов’язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 641 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: 
2.1. Щодо фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності):
2.2. Щодо юридичної 
особи:

Найменування Ідентифікаційний код юридичної особи – резидента 
або код/номер з торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного посвідчення місце-
вого органу влади іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи - нерезидента

Місцезна-
ходження

3. Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто
4. Результат Розмір пакета 

голосуючих акцій 
(у відсотках) 

(показник остан-
ньої колонки 

таблиці пункту 5) 

Кількість прав 
голосу за 
акціями* 

(у відсотках) 
(показник 
останньої 
колонки 

таблиці пункту 
6) 

Кількість прав 
голосу за акціями, 

пов’язаних із 
фінансовими 

інструментами (у 
відсотках) (сума 
показників остан-

ньої колонки 
таблиць 7.1 та 7.2)

Усього (сума 
показників, 

зазначених у 
колонках 2-4 
цієї таблиці)

Загальна кількість голосу-
ючих акцій емітента 

станом на останню дату 
складення реєстру влас-

ників акцій (шт.)

1 2 3 4 5 6
на дату, коли 
порогове значен-
ня було досягнуто 
або перетнуто
дані попередньо-
го повідомлення 
(за наявності)
5. Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 
рівним пороговому значенню пакета акцій
Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто
Клас і тип акцій Міжнародний іденти-

фікаційний номер 
цінних паперів

Дія (набуття або відчуження) Кількість голосую-
чих акцій (шт.)

Розмір пакета 
голосуючих 

акцій (у відсот-
ках)

Володіння (пряме або опосередко-
ване)

6. Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто
Клас і тип акцій Міжнародний іденти-

фікаційний номер 
цінних паперів

Дія (набуття 
або відчужен-

ня)

Один із випадків, 
передбачених 

частиною дев’ятою 
статті 641 Закону 

України «Про акціо-
нерні товариства»

Кількість голосів 
(шт.)

Розмір прав 
голосу за 
акціями (у 
відсотках)

7. Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонер-
ного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною порого-
вому значенню пакета акцій
7.1. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, стосовно фінансових 
інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки
Тип фінансового 
інструмента

Дата виконання Дія (набуття 
або відчужен-

ня)

Володіння (пряме 
або опосередковане)

Кількість голосую-
чих акцій, які 

можуть бути набуті 
у разі виконання 

фінансових інстру-
ментів (шт.)

Сумарна 
кількість прав 
за акціями (у 

відсотках)

7.2. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 
інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику
Тип фінансо-
вого інстру-
мента

Дата вико-
нання

Базовий 
актив (акції 
або право 

голосу)

Дія (набуття 
або відчужен-

ня)

Володіння 
(пряме або 
опосеред-

коване)

Розрахунок 
(грошовий 
або право 

голосу)

Кількість 
голосів (шт.)

Сумарна 
кількість прав 
за акціями (у 

відсотках)
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8. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких 
особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями
Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або  найме-
нування юридичної особи 

Розмір пакета 
голосуючих акцій (у 

відсотках)**

Кількість прав голосу 
за акціями

(у відсотках)**

Кількість прав 
голосу за акціями, 

пов’язаних із 
фінансовими 

інструментами (у 
відсотках)**

Усього

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

9. У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або  найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – довіри-
теля;
кількість голосів (шт.);
розмір прав голосу (у відсотках);
дата закінчення строку довіреності
10. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

* Не враховується право голосу за акціями, якими володіє акціонер. 
** Якщо розмір дорівнює або перевищує порогове значення. 

Додаток 8
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів
(пункт 11 глави 1 розділу III)

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 11 глави 1 
розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для 
повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяль-
ності емітента

Додаток 9
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів
(пункт 12 глави 1 розділу III)

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу
№ 
з/п

Дата при-
йняття 

рішення

Розмір статутного 
капіталу на дату 

прийняття рішення 
(тис. грн)

Сума, на яку зменшуєть-
ся статутний капітал 

(тис. грн)

Розмір статутного капіта-
лу після зменшення (тис. 

грн)

Спосіб зменшення 
статутного капіталу

1 2 3 4 5 6

Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 12 глави 1 
розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного 
і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

Додаток 10
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів
(пункт 13 глави 1 розділу III)

Відомості про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою 
особою такого емітента

№
з/п

Дата вчинення дії Номер справи Дата винесення 
ухвали про порушен-

ня провадження у 
справі

Найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи, яка подала позовну заяву

1 2 3 4 5

Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 13 глави 1 
розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного 
і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента
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Додаток 11
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів
(пункт 14 глави 1 розділу III)

1. Відомості про порушення справи про банкрутство емітента
№
з/п

Дата винесення судом 
ухвали про порушен-

ня провадження у 
справі про банкрут-

ство

Дата проведення 
підготовчого засідан-

ня суду

Найменування 
(прізвище, ім'я, по 

батькові) особи, яка 
подала заяву про 
порушення справи 

про банкрутство

Арбітражний керуючий (найменування 
юридичної особи або прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи)

1 2 3 4 5

Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 14 
глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для 
повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності 
емітента

2. Відомості про винесення ухвали про санацію емітента
№
з/п

Дата винесення 
ухвали про санацію 

емітента

Строк санації Керуючий санацією 
(найменування або 
прізвище, ім'я, по 

батькові)

Місцезнаходження або місце прожи-
вання керуючого санацією

 1 2 3 4 5 

Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 14 
глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для 
повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності 
емітента

Додаток 12
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів
(підпункт 1 пункту 15 глави 1 розділу III)

1. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства 
за рішенням вищого органу емітента або суду

№ з/п Дата прийняття рішення Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення 
емітента

Способи припинення

1 2 3 4

Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 15 
глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для 
повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності 
емітента

2. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента
№ з/п Дата прийняття рішення Назва органу, який прийняв рішення про 

припинення емітента шляхом ліквідації
Наявність у емітента кредиторів

(так/ні)
1 2 3 4

Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 15 гла-
ви 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повно-
го і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

3. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду
№
з/п

Дата судового 
рішення

Строк дії ліквідаційної 
процедури

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по бать-
кові фізичної особи, яка подала заяву про припинення емітен-

та
1 2 3 4
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Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 3 пункту 15 
глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для 
повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності 
емітента

Додаток 13
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів
(пункти 16 - 18 глави 1 розділу III)

1. Повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій
№
з/п

Дата зараху-
вання/

списання 
акцій на 

рахунок / з 
рахунку 
емітента

Вид дії: 
викуп/ 

продаж

Кількість 
акцій, що 

викуплено/
продано 

(шт.)

Номінальна 
вартість 

(грн)

Дата 
реєстрації 

випуску 
акцій, що 

викуплено/
продано

Номер 
свідоцтва 
про реє-
страцію 
випуску 

акцій, що 
викуплено/

продано

Наймену- 
вання 
органу, 

який 
зареєстру-
вав випуск 
акцій, що 

викуплено/
продано

Міжнародний 
ідентифі- ка-
ційний номер

Частка від 
статутного 
капіталу (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Опис 
Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 16 глави 1 
розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для 
повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяль-
ності емітента

2. Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів
Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 17 глави 1 
розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для 
повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяль-
ності емітента
3. Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення 

або зменшення
№ 
з/п

Дата 
державної 
реєстрації 

змін до 
статуту

Розмір 
статутного 
капіталу до 

зміни 
розміру 

статутного 
капіталу 
(тис. грн)

Сума, на яку 
зменшується/ 
збільшується 

статутний 
капітал (тис. 

грн)

Розмір 
статутного 
капіталу 

після 
зменшення/ 
збільшення 

(тис. грн)

Спосіб 
зменшення/ 
збільшення 
статутного 
капіталу

Кількість голосуючих 
акцій за результатом 
зменшення/збільшен-
ня статутного капіталу 

(шт.)

Частка голосуючих 
акцій у загальній 
кількості акцій за 

результатом зменшен-
ня/збільшення статут-

ного капіталу (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8

Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 18 глави 1 
розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для 
повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяль-
ності емітента

Додаток 14
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів
(підпункт 1 пункту 19 глави 1 розділу III)

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням 
кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій / Відомості про 

набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які 
належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій / Відомості про набуття прямо 
або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та 

її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій
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№ з/п Дата повідомлен-
ня емітента 
особою, що 

здійснює облік 
права власності на 
акції в депозитар-
ній системі, або 

акціонером 
(власником)

Повне наймену-
вання юридичної 
особи - власника 
(власників) або 

прізвище, ім'я, по 
батькові (за 

наявності) фізич-
ної особи - влас-
ника (власників) 

пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та гро-
мадських формувань (для юридичної 

особи - резидента), код/номер з 
торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого органу влади 
іноземної держави про реєстрацію 
юридичної особи (для юридичної 

особи - нерезидента)

Розмір частки 
акціонера 

(власника) до 
зміни

(у відсотках 
до статутного 

капіталу)

Розмір частки 
акціонера 
(власника) 
після зміни

(у відсотках до 
статутного 
капіталу)

1 2 3 4 5 6

Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1, або 2, або 
3 пункту 19 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, 
необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента

Додаток 15
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів
(пункт 20 глави 1 розділу III)

1. Відомості про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових 
цінних паперів

№
з/п

Дата 
реєстра-

ції 
випуску

Номер 
свідо-
цтва 
про 
реє-
стра-
цію 

випус-
ку

Обсяг 
випу-
ску

(грн)

Вид 
забезпе-

чення 
(порука/ 
страху-
вання/ 

гарантія)

Дата 
розірван-
ня дого-

вору 
(відкли-
кання 

гарантії)

Поручитель (страховик, 
гарант), з яким розірвано 

договір

Дата 
укладен-
ня нового 
договору 

(отри-
мання 

гарантії)

Поручитель (страховик, 
гарант), з яким укладено 

договір
найме-

ну-
вання

ідентифі-
каційний 

код 
юридич-

ної особи

місцезна-
хо-

дження

на-
йме-
ну-

вання

ідентифі-
каційний 

код 
юридич-

ної особи

місцез-
нахо-

дження

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 20 глави 1 
розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного 
і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
№
з/п

Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що 
підлягають виплаті, 

грн

Строк виплати диві-
дендів

Спосіб виплати дивідендів

1 2 3 4 5

Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 21 глави 1 
розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного 
і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

3. Відомості про зміну типу акціонерного товариства
№ 
з/п

Дата вчинення дії Повне найменування акціонерно-
го товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товари-
ства після зміни

1 2 3 4

Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 22 глави 1 
розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для 
повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяль-
ності емітента
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4. Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов’язані із переважним правом 
акціонерів на придбання акцій цього товариства

Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 23 глави 1 
розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного 
і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

Додаток 29
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 3 розділу III)

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкрит-

тя інформації емітентами цінних паперів.
________________________
(посада)

_________________
(підпис)

____________________________
(прізвище та ініціали керівника)

____________
(дата)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за ___ квартал 20__ року

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження
5. Міжміський код, телефон та факс
6. Адреса електронної пошти

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії ___________

(дата)
2. Проміжна інформація розміщена на сторінці ___________

(адреса сторінки)
власного веб-сайту ___________

(дата)
Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента □
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності □
3. Інформація про посадових осіб емітента □
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: □
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента □
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції □
3) інформація про собівартість реалізованої продукції □
5. Відомості про цінні папери емітента: □
1) інформація про випуски акцій емітента □
2) інформація про облігації емітента □
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом □
4) інформація про похідні цінні папери емітента □
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах □
7. Інформація щодо корпоративного секретаря □
8. Інформація про вчинення значних правочинів □
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у 
вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересова-
ність

□

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 
передано іншій особі

□

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів □
12. Інформація про конвертацію цінних паперів □
13. Інформація про заміну управителя □
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14. Інформація про керуючого іпотекою □
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів □
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотеч-
ним боргом

□
17. Інформація про іпотечне покриття: □
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття □
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

□
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечни-
ми облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного 
покриття, які відбулись протягом звітного періоду

□

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних 
активів до складу іпотечного покриття

□
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів □
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 
боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

□
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

□
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку □
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності □
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) □
24. Проміжний звіт керівництва □
25. Твердження щодо проміжної інформації □
26. Примітки □

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
2. Дата проведення державної реєстрації
3. Територія (область)*
4. Статутний капітал (грн)
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національно-

го) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
7. Середня кількість працівників (осіб)
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
9. Органи управління підприємства
10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по бать-

кові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, 
якщо засновник – юридична особа).

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізич-
них осіб.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній 

валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній ва-

люті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності**
Вид діяльності Номер ліцензії Дата видачі Державний орган, що 

видав
Дата закінчення дії 

ліцензії 
1 2 3 4 5

Опис

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та 
класифікаторів.

** Інформація щодо кожної ліцензії вводиться тільки в один рядок таблиці.
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V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада*
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження**
5. Освіта**
6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8. Опис
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн)

Відсоток за корис-
тування коштами 
(відсоток річних)

Дата  
погашення

Кредити банку Х Х Х
у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами Х Х Х
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випус-
ком):

Х Х Х

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

Х Х Х

за сертифікатами ФОН (за кожним влас-
ним випуском):

Х Х Х

за векселями (усього): Х Х Х

за іншими цінними паперами (у тому числі 
за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

Х Х Х

за фінансовими інвестиціями в корпора-
тивні права (за кожним видом):

Х Х Х

Х
Податкові зобов'язання Х Х Х
Фінансова допомога на зворотній основі Х Х Х
Інші зобов'язання та забезпечення Х Х Х
Усього зобов'язань та забезпечень Х Х Х
Опис

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основні види 

продукції*
Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній 
формі (фізич-
на одиниця 

виміру**)

у грошовій 
формі (тис. 

грн)

у відсотках до 
всієї виробле-
ної продукції

у натуральній 
формі (фізич-
на одиниця 

виміру**)

у грошовій 
формі (тис. 

грн)

у відсотках до 
всієї реалізо-
ваної продук-

ції
1 2 3 4 5 6 7 8

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат*** Відсоток від загальної собівартості 

реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в 
грошовому еквіваленті.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
*** Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.
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VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата 
реєстра-
ції випус-
ку

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстра-

цію 
випуску

Найменуван-
ня органу, що 
зареєстрував 

випуск

Міжнародний 
ідентифіка-

ційний номер

Тип цін-
ного 

папера

Форма 
існування 
та форма 
випуску

Номіналь-
на вартість 

(грн)

Кількість 
акцій 
(шт.)

Загальна 
номіналь-

на вартість 
(грн)

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Опис
2. Інформація про облігації емітента

Дата 
реє-
страції 
випус-
ку

Номер 
свідо-
цтва 
про 
реє-
стра-
цію 

випус-
ку

Наймену-
вання 

органу, що 
зареєстру-
вав випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифіка-
ційний 
номер

Обліга-
ції 

(відсо-
ткові, 
цільо-

ві, 
дис-

контні)

Номі-
наль-

на 
вар-
тість 
(грн)

Кіль-
кість у 
випус-

ку 
(шт.)

Форма 
існу-

вання 
та 

форма 
випус-

ку

За-
гальна 
номі-

нальна 
вар-
тість 
(грн)

Про-
центна 
ставка 

(у 
відсо-
тках)

Тер-
мін 
ви-

плати 
про-

центів

Сума 
випла-
ченого 
про-

центно-
го 

доходу 
у 

звітно-
му 

періоді 
(грн)

Дата пога-
шення 

облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Опис
3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

Дата випуску Вид цінних 
паперів

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер

Обсяг 
випуску

Обсяг розміщених 
цінних паперів на 
звітну дату (грн)

Умови обігу та 
погашення

1 2 3 4 5 6 7

Опис
4. Інформація про похідні цінні папери емітента

Дата реє-
страції 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про реєстра-
цію випуску

Міжнарод-
ний іденти-
фікаційний 

номер

Вид 
похід-

них 
цінних 
папе-

рів

Різно-
вид 

похід-
них 

цінних 
паперів

Се-
рія

Строк 
розмі-
щення

Строк 
дії

Строк 
(термін) 
виконан-

ня

Кількість 
похідних 
цінних 
паперів 

у 
випуску 

(шт.)

Обсяг 
випуску 

(грн)

Характе-
ристика 
базового 
активу

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

Опис
VIIІ. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження
5. Опис

ІХ. Інформація щодо корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)

Дата введення посади 
корпоративного секретаря

Дата призначення особи 
на посаду корпоратив-

ного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові 
особи, призначеної на 
посаду корпоративного 

секретаря

Контактні дані: телефон та 
адреса електронної пошти 
корпоративного секретаря

1 2 3 4

Опис
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Х. Інформація про вчинення значних правочинів*
№ 
з/п

Дата 
прий-
няття 

рішення

Найменуван-
ня уповнова-

женого 
органу, що 
прийняв 
рішення

Ринкова 
вартість 
майна 

або 
послуг, 
що є 

предме-
том 

право-
чину
(тис. 
грн)

Вартість 
активів 

емітента 
за 

даними 
остан-
ньої 

річної 
фінансо-

вої 
звітності

(тис. 
грн)

Співвідно-
шення 

ринкової 
вартості 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину, 
до вартості 

активів 
емітента за 

даними 
останньої 

річної 
фінансової 

звітності
(у відсотках)

Пред-
мет 

право-
чину

Дата 
вчинен-

ня 
право-
чину

Адреса 
сторінки 

загальнодос-
тупної інфор-
маційної бази 
даних Комісії, 
на якій розмі-
щена особли-
ва інформація 
про прийняття 
рішення про 

надання згоди 
на вчинення 

значних 
правочинів 

Адреса сторінки 
власного веб-сайту 
товариства, на якій 

розміщена особлива 
інформація про 

прийняття рішення 
про надання згоди на 

вчинення значних 
правочинів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Опис Зазначається інформація про те, чи був вчинений значний правочин у звітному кварталі. 
Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформа-
ції про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.
ХІ. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість*

№ 
з/п

Дата 
прий-
няття 
рішен-

ня

Найменування 
уповноважено-
го органу, що 

прийняв 
рішення

Ринкова 
вартість 
майна 

або 
послуг, 
що є 

предме-
том пра-
вочину
(тис. 
грн)

Вартість 
активів 
емітен-
та за 

даними 
остан-
ньої 

річної 
фінан-
сової 

звітності
(тис. 
грн)

Співвідношен-
ня ринкової 

вартості 
майна або 

послуг, що є 
предметом 

правочину, до 
вартості 

активів емітен-
та за даними 

останньої 
річної фінан-

сової звітності
(у відсотках)

Пред-
мет 
пра-
вочи-

ну

Дата 
вчинен-

ня 
право-
чину

Адреса 
сторінки 

загальнодос-
тупної інфор-
маційної бази 
даних Комісії, 
на якій розмі-
щена особли-
ва інформація 
про прийняття 
рішення про 

вчинення 
правочинів із 
заінтересова-

ністю 

Адреса сторінки 
власного веб-сайту 
товариства, на якій 

розміщена особлива 
інформація про 

прийняття рішення 
про вчинення право-
чинів із заінтересова-

ністю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Опис Зазначається інформація про те, чи був вчинений правочин із заінтересованістю у звіт-
ному кварталі. Розкривається інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товари-
ством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтере-
сованість.
Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформа-
ції про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.
XІІ. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за 

якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 
таких прав передано іншій особі

Дата 
реє-
страції 
випус-
ку

Номер 
свідоцтва 

про реєстра-
цію випуску

Міжнарод-
ний іденти-
фікаційний 

номер

Кількість 
акцій у 
випуску 

(шт.)

Загальна 
номіналь-

на вар-
тість (грн)

Загальна 
кількість 

голосуючих 
акцій (шт.)

Кількість 
голосуючих 
акцій, права 

голосу за яки-
ми обмежено 

(шт.)

Кількість голосуючих акцій, 
права голосу за якими за 
результатами обмеження 
таких прав передано іншій 

особі (шт.)

1 2 3 4 5 6 7 8

 Опис Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації 
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XІІІ. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*
Дата 
реє-
страції 
випуску

Номер 
свідоцтва 
про реє-
страцію 
випуску

Міжнарод-
ний іденти-
фікаційний 

номер

Обсяг 
випуску 

(грн)

Вид 
забезпе-

чення
(порука/

стра-
хування/
гарантія)

Найменування 
поручителя/ страхо-

вика/гаранта

Ідентифікацій-
ний код 

юридичної 
особи

Сума  
забезпечення

1 2 3 4 5 6 7 8

 Опис 
* Заповнюється за кожним випуском окремо.
XIV. Висновок про огляд проміжної фінансової 

звітності
1 Найменування аудиторської 

фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця)

2 Ідентифікаційний код 
юридичної особи 
(реєстраційний номер 
облікової картки платника 
податків - фізичної особи)*

3 Місцезнаходження 
аудиторської фірми, аудитора

4 Номер та дата видачі 
свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою 
України

5 Реєстраційний номер, серія 
та номер, дата видачі та строк 
дії свідоцтва про внесення до 
Реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити 
аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку 
цінних паперів**

6 Текст висновку про огляд 
проміжної фінансової 
звітності

Інформація наводиться в описо-
вій формі

* Серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасни-
ками ринку цінних паперів.

ХV. Проміжний звіт керівництва
Проміжний звіт керівництва має щонайменше містити 

вказівки на важливі події, які відбулися впродовж звітно-
го періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а 
також опис основних ризиків та невизначеностей.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють 

управлінські функції, про те, що, наскільки це їм відомо, 
проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно 

до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність», містить достовірне та об'єктивне подання інфор-
мації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибут-
ки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають 
під його контролем, у рамках консолідованої фінансової 
звітності, і що проміжний звіт керівництва включає до-
стовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до 
частини четвертої статті 401 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок».

Додаток 45 
до Положення про розкрит-
тя інформації 
емітентами цінних паперів 
(пункт 2 розділу VІ)

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток)
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал
Довгострокові зобов'язання і забез-
печення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

*Рекомендована форма. Розкривається у разі прове-
дення загальних зборів акціонерів, до порядку денного 
яких включено питання затвердження річних результатів 
діяльності акціонерного товариства. Включається до 
складу повідомлення, що розміщується у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії.
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Повідомлення про оприлюднення проекту 
нормативно-правового акта

Проект рішення Комісії «Про внесення змін до Поло-
ження щодо пруденційних нормативів професійної ді-
яльності на фондовому ринку та вимог до системи управ-
ління ризиками» (далі – проект рішення) розроблений 
відповідно до частини третьої статті 27 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок», пунктів 375, 38 
частини другої статті 7, пунктів 2, 13 статті 8 Закону Украї-
ни «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні» з метою удосконалення вимог до професійних 
учасників фондового ринку у сфері пруденційного нагля-
ду.

Зміни, що вносяться проектом рішення до Положення 
щодо пруденційних нормативів професійної діяльності 
на фондовому ринку та вимог до системи управління ри-
зиками, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 01.10.2015 
№ 1597, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.10.2015 за № 1311/27756 (далі – Положення), стосу-
ються приведення окремих вимог Положення до Закону 

України від 16.11.2017 № 2210-VIII «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цін-
них паперів», а також нормативно-правового врегулю-
вання та уточнення деяких питань, що виникають у про-
цесі застосування вимог Положення.

Пропозиції та зауваження до проекту вказаного 
нормативно-правового акту надсилаються поштою на 
адресу Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку: 01010, м. Київ – 601, вул. Московська, 8, 
департамент систематизації та аналізу фінансової 
звітності учасників ринку капіталу, та пруденційного 
нагляду. 

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку – http://www.nssmc.gov.ua/ .

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, 
становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення цього проекту.

Голова Комісії Т. Хромаєв

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIчНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IНГ БАНК УКРАїНА»

2. Код за ЄДРПОУ 21684818
3. Місцезнаходження 04070, Київ, Спаська, 30-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044)2303030 (044)2303040
5. Електронна поштова адреса kiev.news@ingbank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://www.ingukraine.com/ua/
esteoerienkai/oefitseiiena-deokauemieenteatseiya

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «IНГ Банк Україна» на позачерговому засiданнi 

(Протокол вiд 22.04.2018) було прийнято рiшення про звiльнення пана 
Марка Онно Аппельмана з посади Голови Правлiння Банку 27 червня 2018 
року, що буде його останнiм робочим днем, у зв'язку з його перемiщенням 
на iншу посаду в IНГ .

Наглядовою радою ПАТ «IНГ Банк Україна» на позачерговому засiданнi 
(Протокол вiд 22.06.2018 року) було покладено виконання обов'язкiв Голо-
ви Правлiння Банку на панi Олену Георгiївну Михальченко, Члена Правлiння 
Банку, Начальника управлiння з юридичних питань та нефiнансових ризикiв 
на перiод з 28 червня 2018 року i до призначення Голови Правлiння та його 
погодження Нацiональним банком України (дати отримання повiдомлення 
про погодження Голови Правлiння Нацiональним банком України). 

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

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

2. Найменування посади Голова Правлiння  Аппельман Марк Онно
(підпис)М.П.  (ініціали та прізвище керівника) 22.06.2018(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИїВСьКА 
фIНАНСОВА ГРУПА»

2. Код за ЄДРПОУ 34882646
3. Місцезнаходження 01032, м. Київ,  

вул. Жилянська, буд. 118, оф.409
4. Міжміський код, телефон та факс 0443328941 0443328941
5. Електронна поштова адреса agro2@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://agroholdingpolissya.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
Наказом керiвника ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВ-

СЬКА ФIНАНСОВА ГРУПА» (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 
34882646, далi – Товариство) вiд 20.06.2018 р. звiльнено з посади головного 
бухгалтера Чайку Вiкторiю Вiкторiвну з 20.06.2018 р. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не 
має. Посаду обiймала з 05.09.2015 р. На посаду нiкого не призначено.

Засiданням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КИЇВСЬКА ФIНАНСОВА ГРУПА» (iдентифiкацiйний код юридичної 
особи: 34882646, далi – Товариство) прийнято рiшення (Протокол 
№ 20/06/2018 вiд 20.06.2018 р.) про обрання Головою Товариства Гнеуше-
ву Ольгу Сергiївну з 21.06.2018 р. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має .До об-
рання Головою особа обiймала за останнi 5 рокiв посади - начальника 
органiзацiйного вiддiлу департаменту з капiтального будiвництва 
таексплуатацiї наземних споруд в ДП «Мiжнародний аеропорт 
«Бориспiль»(16.06.2014-01.12.2014), начальник органiзацiного вiддiлу 
служби капiтального будiвництва (01.12.2014 -26.06.2015 ) в ДП 
«Мiжнародний аеропорт «Бориспiль», Начальника органiзацiйного вiддiлу 
служби з будiвництва та господарського забезпечення (26.06.2015-
28.04.2017 р.)ДП «Мiжнародний аеропорт «Бориспiль», заступник директо-
ра в ТОВ «ФК «Олiмпiя» (з 22.05.2017 по теперiшнiй час)

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 Скуратовський Андрiй Леонiдович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.06.2018
(дата)
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)

22.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 22.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 165 на
суму 55 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  55
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 10,83%.

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

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

2. Найменування посади: 
Заступник Голови Правління 

Ананьєва Н.В.
23.06.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗО-
РЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Код за ЄДРПОУ: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м. Дніпро академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dtrz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

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

II. Текст повідомлення 
Рішення про внесення змін до  складів ревізійних комісій акціонерних

товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця"  15.06.2018 р.             
Повноваження  посадової особи   припинено на підставі Рішення акці-

онерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" на
засіданні правління ПАТ "Укрзалізниця" протокол № Ц-64/54 від
15.06.2018 року (вхідний номер  Рішення акціонерного товариства "Дніп-
ропетровський тепловозоремонтний завод" 1541 від 22.06.2018 року).

Повноваження посадової особи Алексєєв Дмитро Олексійович (особа
не надала згоду на оприлюднення персональних даних ), яка займала по-
саду Член Ревізійної комісії, припинено. Не володiє часткою в статутному
капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого осо-
ба перебувала на посаді: 5 місяців.

Рішення про внесення змін до персональних складів ревізійних комісій
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
15.06.2018р. Обрання посадової особи виконано на підставі Рішення ак-
ціонера приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський тепло-
возоремонтний завод" № 71-2/61-9 від 15.06.2018 року  (вхідний номер Рі-
шення 1541 від 22.06.2018 року) .

Посадова особа Головченко Дммитро Миколайович (особа не надала
згоду на оприлюднення персональних даних ), обрана на посаду Член Ре-
візійної комісії. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не во-
лодiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини немає. Місце роботи (останні п’ять років):помічник началь-
ника служби з кадрів відокремленного структурного підрозділу "Паса-
жирська служба"; заступник начальника відділу  організаційно-аналітич-
ної роботи служби кадрової та соціальної політики,начальник відділу про-
філактики правопорушень та запобігання корупції ДП"Придніпровська за-
лізниця"; начальник відділу профілактики правопорушень та запобігання
корупції, головний фахівець відділу економічної та інформаційної безпе-
ки регіональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". Міс-
це роботи (період звіту): м. Київ, "ПАТ "Укрзалізниця"

Посада (період звіту): головний фахівець відділу економічної та інфор-
маційної безпеки регіональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ "Ук-
рзалізниця"

Особа призначена на посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ
"Укрзалізниця" №  Ц-64/54 від 15.06.2018 року на 3 роки.

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

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

2. В.о. Голови правління Зеленський Андрій Вікторович

ПРИВАТНЕ  
АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ПО ВИРОБНИцТВУ ІНСУЛІНІВ  
«ІНДАР»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«По виробництву інсулінів «Індар»

2. Код за ЄДРПОУ: 21680915
3. Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 566-35-12
5. Електронна поштова адреса: indar@com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://indar.com.ua/ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення: 08.06.2018 р. Відповідно до Наказу № 97-К 

від 08.06.2018 р. на заступника головного бухгалтера Давиденка Мико-
лу Олександровича тимчасово, з 11.06.2018 р. і до моменту заміщення 
вакантної посади покладено виконання обов′язків головного бухгалтера 
ПрАТ «Індар». Не володіє акціями товариства, частка в статутному капі-
талі складає 0,00%. Строк, протягом якого перебував на посаді заступ-
ника головного бухгалтера складає 6 років 11 місяців. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про за-
хист персональних даних». Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. 

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

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

В.о. Голови правління  О.Б.Хейломський

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
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство «Дятькiвцi»
2. Код за ЄДРПОУ 13640534
3. Місцезнаходження 78200, м. Коломия,  

вулиця Заводська 3 
4. Міжміський код, телефон та факс (03433) 4-99-85  

(03433) 4-99-85
5. Електронна поштова адреса moklyak44@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://dyatkivtzi.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Емітент повідомляє, що рiшенням Наглядової Ради вiд 22.06.2018 року 

(Протокол засiдання Наглядової ради №10 вiд 22.06.2018 року ), в звязку з 

поданою заявою, припинено повноваження Генерального директора Остя-
ка Романа Адамовича (паспорт серії СС 386370 виданий Коломийським 
МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi. 08.10.1997р.)

Посаду Генерального директора займав з 16.10.2002 року. Частка в 
статутному капiталi 0.00%. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. 

Згiдно рiшення Наглядової Ради вiд 22.06.2018 року (Протокол засiдання 
Наглядової ради №10 вiд 22.06.2018 року ), обрано Генерального директо-
ра Комiсарука Михайла Петровича (СЕ252767 виданий Коломийським МВ 
УМВС Iвано-Франкiвської областi 17.09.2003 року). 

Посадову особу обрано на 3 роки до 23 червня 2021 року. Попередня 
посада Директор фiрми "Аудит i дополмога ЛТД". Частка в статутному 
капiталi 0.00%. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня.

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 Комiсарук Михайло Петрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.06.2018

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДЯТьКIВцI»

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 
"СТЕБНИцьКЕ ГIРНИчО-
ХIМIчНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
"ПОЛIМIНЕРАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ 05762281
3. Місцезнаходження 82172, Львiвська обл., мiсто Дрогобич, 

мiсто Стебник, ДРОГОБИЦЬКА, 
будинок 127

4. Міжміський код, телефон та 
факс

+380676583068 +380676583068

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

polymineral.com.ua 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «СТЕБНИЦЬКЕ ГIРНИЧО-ХIМIЧНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«ПОЛIМIНЕРАЛ», що вiдбулись 27.04.2018р., прийнято рiшення про змiну 
типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне, а також змiну най-
меннування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТЕБНИЦЬКЕ 
ГIРНИЧО-ХIМIЧНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIМIНЕРАЛ» на ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТЕБНИЦЬКЕ ГIРНИЧО-ХIМIЧНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIМIНЕРАЛ» з дати державної реєстрацiї Статуту 
пiдприємства у новiй редакцiї. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн 
до вiдомостей про юридичну особу, що мiстясься в Єдиному державному 
реєстрi юридичних та фiзичних осiб-пiдпиємцiв та громадських форму-
вань - 20.06.2018р. Повне найменування пiдприємства до змiни - 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТЕБНИЦЬКЕ ГIРНИЧО-
ХIМIЧНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIМIНЕРАЛ»; повне найменування 
пiдприємства пiсля змiни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТЕБНИЦЬКЕ ГIРНИЧО-ХIМIЧНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIМIНЕРАЛ».

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 КОВАЛЬ ВОЛОДИМИР 

МИРОНОВИЧ
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.06.2018
(дата)

АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМЕРцІЙНИЙ ІНВЕСТИцІЙНИЙ  

БАНК»
Повідомлення  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КО-

МЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 19355562
3. Місцезнаходження: 88000 м. Ужгород, вул .Ю. Гойди, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс: 0312619830, 0312619830
5. Електронна поштова адреса: pavlov@atcominvestbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рiшенням Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (Протокол 

№01-4/6-18 вiд 20.06.2018р.) призначено на посаду Першого заступника 
Голови правління - Члена Правління - Корнєву Ірину Юріївну строком на 3 
(три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями 
АТ «КОМІНВЕСТБАНК» не володiє. Інформацiя про посади, які обіймала 
ця особа протягом останніх п'яти років: Начальник відділу банківського 
нагляду Управління НБУ в Закарпатській області з 01.11.2010р. по 
10.03.2015р.; Заступник начальника Управління - Начальник відділу готів-
кового обігу і касових операцій Управління НБУ в Закарпатській області з 
10.03.2015р. по 01.12.2015р.; Начальник відділу готівкового обігу Управ-
ління НБУ в Закарпатській області з 01.12.2015р. по 21.12.2017р. Звільне-
на за угодою сторін 21.12.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

Рiшенням Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (Протокол 
№01-4/6-18 вiд 20.06.2018р.) призначено на посаду Члена Правління Ка-
лініченко Ідею Олексіївну строком на 3 (три) роки. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Акцiями АТ «КОМІНВЕСТБАНК» не володiє. 
Інформацiя про посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти 
років: Заступник керуючого відділенням ПАТ «ПУМБ» РЦ в м.Донецьк з 
01.04.2011р. по 26.12.2014 р.; Начальник управління фінансового моніто-
рингу та валютного контролю ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» м.Київ з 05.03.2015р. по 
31.03.2017р.; Начальник відділу грошового обігу та касових операцій Філії 
Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» (м.Краматорськ) з 
04.04.2017р. по 01.06.2018р. 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. В.о. Голови Правлiння  Журкі Ю.Ч.
21.06.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«ГРАВЕ УКРАїНА»

2. Код за ЄДРПОУ 19243047
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ,  

вул. Велика Васильківська, 65
4. Міжміський код, телефон та 

факс 
(044) 247 68 03; (044) 247 68 04

5. Електронна поштова адреса 
емітента

info@grawe.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації

www.grawe.ua

7. Вид особливої інформації відпо-
відно до вимог глави 1 розділу III

Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇ-

НА» (надалi – Товариство), що вiдбулись 21 червня 2018 року об 11:00 за 
адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65 конференц-
зал № 1, керуючись ч. 6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» 
було прийняте рiшення у зв’язку із виробничою необхідністю достроково 
припинити з 21.06.2018 р. повноваження членів Наглядової ради Товари-
ства, обраних згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства від 18 березня 2016 р., а саме:

• Пана Гюнтера Пухтлера (паспорт: P 7549760, виданий магістратом 
м. Грац, Австрія, 14.02.2014 р.) - часткою у статутному капіталі/пакетом 
акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Строк, протягом якого член наглядової ради, повноважен-
ня якого достроково припинено, перебував на посаді: 18.03.2016 – 
21.06.2018.

• Пана Клауса Шайтегеля (паспорт: U 0116514, виданий магістратом м. 
Грац, Австрія, 24.02.2015 р.) - часткою у статутному капіталі/пакетом акцій 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Строк, протягом якого член наглядової ради, повноваження 
якого достроково припинено, перебував на посаді: 18.03.2016 – 
21.06.2018.

• Пана Гаральда Люнцера (паспорт: Р 5562241, виданий магістратом 
м. Грац, Австрія, 12.05.2011 р.) - часткою у статутному капіталі/пакетом 
акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Строк, протягом якого член наглядової ради, повноважен-
ня якого достроково припинено, перебував на посаді: 18.03.2016 – 
21.06.2018.

• Пана Пауля Свободи (паспорт: U 0949434, виданий магістратом 
м. Грац, Австрія, 23.05.2016 р.) - часткою у статутному капіталі/пакетом 
акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Строк, протягом якого член наглядової ради, повноважен-
ня якого достроково припинено, перебував на посаді: 18.03.2016 – 
21.06.2018

Також позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства, що 
вiдбулись 21 червня 2018 року об 11:00 за адресою: 03150, Україна, м. Київ, 

вул. Велика Васильківська, 65 конференц-зал № 1, керуючись ст. 53 Закону 
України «Про акціонерні товариства» було прийняте рiшення у зв’язку із 
достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради Товари-
ства, обраних згідно рішення річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства від 18.03.2016 р., обрати з 22.06.2018 р. у якості членів Наглядової 
ради Товариства зі строком повноважень – три роки наступних осіб:

• Пана Клауса Шайтегеля (паспорт: U 0116514, виданий магістратом 
м. Грац, Австрія, 24.02.2015 р.). Пан Клаус Шайтегель часткою у статутному 
капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Обіймав/є посади: член правління Гра-
цер Вексельзайтіге Ферзіхерунг АГ; в.о. голови правління Грацер Вексель-
зайтіге Ферзіхерунг АГ; голова правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг 
АГ; член наглядової ради Товариства; член наглядової ради ПрАТ «ГРАВЕ 
УКРАЇНА Страхування життя»; член правління ГРАВЕ Заваровальниця; 
в.о. голови наглядової ради ГРАВЕ ХОРВАТІЯ; в.о. голови наглядової ради 
СЕРЮРІТІ Капіталанлаге АГ; в.о. голови наглядової ради ГРАВЕ САРАЄВО; 
в.о. голови наглядової ради ГРАВЕ Београд; в.о. голови наглядової ради 
ГРАВЕ Карат; в.о. голови наглядової ради ГІПО Банк Бургенланд АГ; в.о. го-
лови наглядової ради Капітал Банк АГ; член наглядової ради ГРАВЕ Іммо 
Холдинг АГ; член наглядової ради ГРАВЕ РУМУНІЯ; член наглядової ради 
СК Ферзізхеругн АГ; член наглядової ради ГРАВЕ Елетбіцтозіто; голова 
ради директорів ГРАВЕ Косова. Пан Клаус Шайтегель не є акціонером, 
представником акціонера або групи акціонерів та незалежним директором.

• Пана Гаральда Люнцера (паспорт: Р 5562241, виданий магістратом 
м. Грац, Австрія, 12.05.2011 р.). Пан Гаральд Люнцер часткою у статутному 
капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Обіймав/є посади: начальник відділу 
врегулювання авто збитків, Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнге-
зельшафт; член наглядової ради Товариства. Пан Гаральд Люнцер не є 
акціонером, представником акціонера або групи акціонерів та незалежним 
директором.

• Пана Пауля Свободу. Пан Пауль Свобода (паспорт: U 0949434, вида-
ний магістратом м. Грац, Австрія, 23.05.2016 р.) часткою у статутному капі-
талі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Обіймав/є посади: член правління ГРАВЕ 
КОНСАЛТИНГ та ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНТЕРНЕЙШНЛ; член наглядової ради 
ГРАВЕ КАРАТ; член наглядової ради Товариства; член наглядової ради 
ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»; голова правління Граве Руму-
нія Асігураре СА. Пан Пауль Свобода не є акціонером, представником ак-
ціонера або групи акціонерів та незалежним директором.

• Пана Еріка Веннінгдорфа. Пан Ерік Веннінгдорф (паспорт: Р 4217575, 
виданий магістратом м. Грац, Австрія, 09.02.2010 р.) часткою у статутному 
капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Обіймав/є посади: член правління Гра-
цер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт; член Правління ГРАВЕ 
Фермьогунгсфервальтунг; член Правління Г+Р Лізинг Гезельшафт мбХ; 
член наглядової ради ВБ Фербунд Бетайлігунг е.Г.; член наглядової ради 
Штарт Баушпаркассе АГ; член наглядової ради ГРАВЕ ХОРВАТІЯ; член на-
глядової ради Хаузер Кайблінг Саілбан Ліфт ГмбХ та Ко КГ; член наглядової 
ради Бруль Каллмус Банк АГ; член наглядової ради Капітал Банк АГ; член 
наглядової ради ХІПО Ферзіхерунг. Пан Ерік Веннінгдорф не є акціонером, 
представником акціонера або групи акціонерів та незалежним директором.

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

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

2. В.о. Голови Правління ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» Базилевська Н.В. 
 ____________________(підпис)  21.06.2018 р.
  м.п.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (для 
опублікування)

І. Загальні відомості
Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«НIЖИНСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУ-
ВАННЯ» Код за ЄДРПОУ 14311643 Місцезнаходження 16610, м. Нiжин 
Чернiгiвської областi, вул. Шевченка, 109/1, тел/ф (04631) 31870 Електрон-
на поштова адреса info@selmash.com.ua Адреса сторінки в Інтернет для 
розкриття інформації www.selmash.com.ua. Вид особливої інформації Відо-
мості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків про-
стих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товари-
ства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного 
товариства

ІІ. Текст повідомлення 21.06.2018р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «НIЖИНСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИ-

НОБУДУВАННЯ» (надалi - Товариство) отримало повiдомлення вiд 
акцiонера про придбання однiєю особою усiх акцiй Товариства. Вiдповiдно 
до отриманої iнформацiї розмiр частки акцiй акцiонера - Товариства з об-
меженою вiдповiдальнiстю «Укравтозапчастина» (iдентифiкацiйний код 
30722204, мiсцезнаходження 02088 м. Київ, вул. Першого Травня, 1-А) 
21.06.2018р. (дата зарахування акцiй Товариства на рахунок у цiнних папе-
рах однiєї особи) змiнився так: розмiр частки власника акцiй до змiни 
розмiру пакета акцiй – 4 086 733 шт. простих акцiй, що становить 99,9988% 
вiд загальної кiлькостi акцiй (100,00% вiд загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй). Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй – 45 087 252 шт. 
голосуючих акцiй, що становить 100,00% статутного капiталу Товариства 
(100,00% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй).

III. Підпис. Підтверджую достовірність цієї інформації - Голова правлiння 
Коробко В.Ю. 22.06.2018

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НIЖИНСьКИЙ ЗАВОД СIЛьСьКОГОСПОДАРСьКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №120, 25 червня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

34

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

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування 

емітента
Приватне акціонерне товариство 
«ГРАВЕ УКРАїНА Страхування 
життя»

2. Код за ЄДРПОУ 25399836
3. Місцезнаходження 03150, Україна, м. Київ,  

вул. Велика Васильківська,65
4. Міжміський код, телефон 

та факс 
(044) 490 59 10; (044) 490 59 11

5. Електронна поштова 
адреса емітента

info@grawe.ua

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

www.grawe.ua

7. Вид особливої інформа-
ції відповідно до вимог 
глави 1 розділу III

Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ГРАВЕ 

УКРАЇНА Страхування життя» (надалi – Товариство), що вiдбулись 
21 червня 2018 року о 10:00 за адресою: 03150, Україна, м. Київ, 
вул. Велика Васильківська, 65 конференц-зал № 1, керуючись ч. 6 
ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» було прийняте 
рiшення у зв’язку із виробничою необхідністю достроково припинити 
з 21.06.2018 р. повноваження членів Наглядової ради Товариства, 
обраних згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства від 18 березня 2016 р., а саме:

• Пана Гюнтера Пухтлера (паспорт: P 7549760, виданий магістра-
том м. Грац, Австрія, 14.02.2014 р.) - часткою у статутному капіталі/
пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого член нагля-
дової ради, повноваження якого достроково припинено, перебував 
на посаді: 18.03.2016 – 21.06.2018.

• Пана Клауса Шайтегеля (паспорт: U 0116514, виданий магістра-
том м. Грац, Австрія, 24.02.2015 р.) - часткою у статутному капіталі/
пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого член нагля-
дової ради, повноваження якого достроково припинено, перебував 
на посаді: 18.03.2016 – 21.06.2018.

• Пана Гернота Райтера (паспорт: U 1504332, виданий магістра-
том м. Грац, Австрія, 16.12.2016 р.) - часткою у статутному капіталі/
пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого член нагля-
дової ради, повноваження якого достроково припинено, перебував 
на посаді: 18.03.2016 – 21.06.2018.

• Пана Пауля Свободи (паспорт: U 0949434, виданий магістратом 
м. Грац, Австрія, 23.05.2016 р.) - часткою у статутному капіталі/паке-
том акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Строк, протягом якого член наглядової 
ради, повноваження якого достроково припинено, перебував на по-
саді: 18.03.2016 – 21.06.2018.

Також позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства, 
що вiдбулись 21 червня 2018 року о 10:00 за адресою: 03150, Украї-
на, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65 конференц-зал № 1, керу-
ючись ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» було прий-
няте рiшення у зв’язку із достроковим припиненням повноважень 
членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно рішення річних 
загальних зборів акціонерів Товариства від 18.03.2016 р., обрати з 
22.06.2018 р. у якості членів Наглядової ради Товариства зі строком 
повноважень – три роки наступних осіб:

• Пана Гюнтера Пухтлера (паспорт: P 7549760, виданий магістра-
том м. Грац, Австрія, 14.02.2014 р.). Пан Гюнтер Пухтлер часткою у 
статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав/є поса-
ди: член правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезель-
шафт; член Правління ГРАВЕ Фермьогунгсфервальтунг; член Прав-
ління ХІПО Ферзіхерунг; член наглядової ради ГРАВЕ Елетбизтозіто; 
член наглядової ради ГРАВЕ Карат; член наглядової ради Товари-

ства; член наглядової ради ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА»; в.о. голови 
наглядової ради Бруль Калмус Банк АГ; член ради директорів ГРАВЕ 
КОСОВА; член ради директорів ГРАВЕ Осігуруваньє АД Скопиє. Пан 
Гюнтер Пухтлер не є акціонером, представником акціонера або гру-
пи акціонерів та незалежним директором.

• Пана Клауса Шайтегеля (паспорт: U 0116514, виданий магістра-
том м. Грац, Австрія, 24.02.2015 р.). Пан Клаус Шайтегель часткою у 
статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав/є поса-
ди: член правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг АГ; в.о. голо-
ви правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг АГ; голова правлін-
ня Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг АГ; член наглядової ради 
Товариства; член наглядової ради ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА»; член 
правління ГРАВЕ Заваровальниця; в.о. голови наглядової ради ГРА-
ВЕ ХОРВАТІЯ; в.о. голови наглядової ради СЕРЮРІТІ Капіталанлаге 
АГ; в.о. голови наглядової ради ГРАВЕ САРАЄВО; в.о. голови нагля-
дової ради ГРАВЕ Београд; в.о. голови наглядової ради ГРАВЕ Ка-
рат; в.о. голови наглядової ради ГІПО Банк Бургенланд АГ; в.о. голо-
ви наглядової ради Капітал Банк АГ; член наглядової ради ГРАВЕ 
Іммо Холдинг АГ; член наглядової ради ГРАВЕ РУМУНІЯ; член на-
глядової ради СК Ферзізхеругн АГ; член наглядової ради ГРАВЕ 
Елетбіцтозіто; голова ради директорів ГРАВЕ Косова. Пан Клаус 
Шайтегель не є акціонером, представником акціонера або групи ак-
ціонерів та незалежним директором.

• Пана Гернота Райтера (паспорт: U 1504332, виданий магістра-
том м. Грац, Австрія, 16.12.2016 р.). Пан Гернот Райтер часткою у 
статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав/є поса-
ди: голова правління ГИПО- Ферзіхерунг АГ; в.о. голови правління 
ГРАВЕ БУЛГАРІЯ Страхування життя; начальник ІТ відділу концерну, 
Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг АГ; в.о. Голови правління Грацер 
Вексельзайтіге Ферзіхерунг АГ; управляючий директор ГРАВЕ ІТ 
ГмбХ; Голова наглядової ради ГРАВЕ БУЛГАРІЯ АГ; в.о. голови на-
глядової ради ГРАВЕ Заваровальниця; член наглядової ради Това-
риства; член наглядової ради ГРАВЕ КАРАТ; член наглядової ради 
відділеня Райффазен Банку Аваль, Штірія; член наглядової ради 
ГИПО- Ферзіхерунг АГ; член наглядової ради ВБВ Ощадкаса АГ; 
член наглядової ради ГРАВЕ ХОРВАТІЯ; член правління ТПП Хорва-
тія – Австрія; член ради директорів ГРАВЕ КОСОВА. Пан Гернот Рай-
тер не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів 
та незалежним директором.

• Пана Пауля Свободу. Пан Пауль Свобода (паспорт: U 0949434, 
виданий магістратом м. Грац, Австрія, 23.05.2016 р.) часткою у ста-
тутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав/є посади: 
член правління ГРАВЕ КОНСАЛТИНГ та ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНТЕР-
НЕЙШНЛ; член наглядової ради ГРАВЕ КАРАТ; член наглядової 
ради Товариства; член наглядової ради ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА»; 
голова правління Граве Румунія Асігураре СА. Пан Пауль Свобода 
не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів та 
незалежним директором.

• Пана Еріка Веннінгдорфа. Пан Ерік Веннінгдорф (паспорт: 
Р 4217575, виданий магістратом м. Грац, Австрія, 09.02.2010 р.) 
часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Обіймав/є посади: член правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхе-
рунг Акцієнгезельшафт; член Правління ГРАВЕ Фермьогунгсфер-
вальтунг; член Правління Г+Р Лізинг Гезельшафт мбХ; член наглядо-
вої ради ВБ Фербунд Бетайлігунг е.Г.; член наглядової ради Штарт 
Баушпаркассе АГ; член наглядової ради ГРАВЕ ХОРВАТІЯ; член на-
глядової ради Хаузер Кайблінг Саілбан Ліфт ГмбХ та Ко КГ; член 
наглядової ради Бруль Каллмус Банк АГ; член наглядової ради Капі-
тал Банк АГ; член наглядової ради ХІПО Ферзіхерунг. Пан Ерік Вен-
нінгдорф не є акціонером, представником акціонера або групи акціо-
нерів та незалежним директором.

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

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

2. Голова Правління 
ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»  Базилевська Н.В. 
 ____________________(підпис)  21.06.2018 р.
  м.п.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ГРАВЕ УКРАїНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

емітента:
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «КОМЕРцІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»
2. Код за ЄДРПОУ: 35574578
3. Місцезнаходження: 01010, Київ, вул. Омеляновича-Павленка (Су-

ворова), буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3939340 (044) 3933643
5. Електронна поштова адреса: info@banksoyuz.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

1. На засіданні Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 22.06.2018 року (протокол 
№5) прийнято рішення про припинення повноважень головного бухгалте-
ра, Члена Правління Колесник Галини Дмитрівни та звільнення її із зазна-
ченої посади 22 червня 2018 року на підставі раніше поданої заяви Колес-
ник Г.Д. від 29.05.2018 року.

Зміни у персональному складі посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ», а саме, припи-
нення повноважень (звільнення) головного бухгалтера, Члена Правління 
Колесник Г. Д. відбулися у зв’зку з поданням заяви Колесник Г.Д. про звіль-
нення за власним бажанням Згоди на розкриття паспортних даних зазна-
чена особа не надала.

Посадова особа Колесник Г.Д. часткою в статутному капіталі ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» не 
володіє.

Посадова особа Банку Колесник Г.Д. непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має, перебувала на посаді з 28.07.2010 року.

2. На засіданні Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 22.06.2018 року (протокол 
№5) прийнято рішення про тимчасове покладання виконання обов’язків 
Головного бухгалтера АТ «КБ «СОЮЗ» на заступника головного бухгалте-
ра Назарчук Гелену Іванівну з наданням права другого підпису. На період 
тимчасового виконання Назарчук Г.І. повноважень Головного бухгалтера, 
їй надаються всі повноваження Головного бухгалтера, передбачені чинним 
законодавством України, Статутом АТ «КБ «СОЮЗ» та внутрішніми доку-
ментами АТ «КБ «СОЮЗ».

Строк, на який тимчасово покладено виконання обов’язків Головного 
бухгалтера АТ «КБ «СОЮЗ» на заступника головного бухгалтера Назар-
чук Г.І. - на період, до призначення та погодження Національним банком 
Головного бухгалтера, Члена Правління АТ «КБ «СОЮЗ» у відповідності до 
чинного законодавства України, яке регулює банківську діяльність.

Посадова особа Назарчук Г.І. протягом останніх п’яти років обіймала 
посаду: заступника головного бухгалтера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ».

Посадова особа Назарчук Г.І. часткою в статутному капіталі ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» не 
володіє.

Посадова особа Назарчук Г.І. згоди на розкриття паспортних даних не 
надала.

Замість звільненої особи Головного бухгалтера, Члена Правління АТ 
«КБ «СОЮЗ» іншу особу не призначено (не обрано).

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повнова-

ження)

Посада* Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи 
(серія, 

номер, дата 
видачі, 

орган, який 
видав)** або 

код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсот-

ках)

1 2 3 4 5 6
22.06.2018 Припине-

но 
повнова-

ження 
(звільне-

но)

Головний 
бухгал-

тер, Член 
Правління

Колесник 
Галина 

Дмитрівна

Згоди на 
розкриття 

паспортних 
даних не 
надала

0%

22.06.2018 Призначе-
но особу, 

тимчасово 
виконую-

чою 
обов’язки

Т.в.о. 
Головного 
бухгалте-

ра

Назарчук 
Гелена 
Іванівна

Згоди на 
розкриття 

паспортних 
даних не 
надала

0%

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обира-
ються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття пас-
портних даних.

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

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

(підпис)
Бугайов А.І.

(ініціали та прізвище керівника)
 М. П. 22.06.2018 року

(дата)

ПУБЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КОМЕРцІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №120, 25 червня 2018 р. 
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1. ПРАТ ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 34
2. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 31
3. АТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО 36
4. ПРАТ ДЯТЬКІВЦІ 32
5. ПАТ ІНГ БАНК УКРАЇНА 30
6. ПРАТ КИЇВСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 30
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10. АТ КОМІНВЕСТБАНК 32
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13. ПРАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ ІНСУЛІНІВ «ІНДАР» 31
14. ПРАТ СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІМІНЕРАЛ» 32
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18120
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
23.06.2018 р. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 23269555
3. Місцезнаходження 79026, місто Львів, вулиця Козельницька, будинок 15
4. Міжміський код, телефон та факс +38 032 2390710 +38 032 2390710
5. Електронна поштова адреса ZaіkaOS@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.dtek.com/іnvestors_and_
partners/asset/zapadenergo/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного то-
вариства

ІІ. Текст повідомлення
Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" 

(далі - Товариство) від 20.04.2018 (Протокол №1/2018 від 20.04.2018), зо-
крема, прийнято рішення відповідно до вимог Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення 

бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 
№ 2210-VІІІ змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства 
на приватне акціонерне товариство, а також змінити найменування Това-
риства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІД-
ЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».

21.06.2018 проведена державна реєстрація змін до відомостей про То-
вариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: змінено 
най менування Товариства на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІД-
ЕНЕРГО», змінено тип Товариства на приватне акціонерне товариство, а 
також проведена державна реєстрація змін до статуту Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Таращук Олег Станіславович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 22.06.2018
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 
АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРцІЙНИЙ 

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

емітентом для розкриття інформації: https://cib.com.ua/uk/about/financeUA/
regulyarnaya-informatsiya

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу акціо-
нерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
25 квiтня 2018 р. Рішенням єдиного акціонера АТ «КІБ» було прийнято 

рiшення про змiну типу Банку з публiчного акцiонерного товариства та 
приватне акцiонерне товариство та змiну найменування Банку у зв’язку iз 
змiною його типу (Рішенням єдиного акціонера АТ «КІБ» вiд 25 квiтня 
2018 р.). Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про 
юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних 
осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань - 20.06.2018р. 
Повне офiцiйне найменування Банку до змiни: Публічне акціонерне това-
риство «Комерційний Індустріальний Банк». Повне офiцiйне найменуван-
ня Банку пiсля змiни: Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний 
Банк».

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  Путінцева Т.В.
21.06.2018

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


