
ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), на підставі п.п.1 
п.4. гл. 1 розд. ІV Положення про порядок здійснення емі-
сії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінан-
сових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Комісії від 27.12.13 р № 2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.01.14р. за №171/24948 (зі змі-
нами), та відповідно до документів, отриманих від 
ТОВ «МАКСИМУМ», код за ЄДРПОУ: 32860384, вул. 
60-років Жовтня, 138, м. Кременчук, Полтавська область, 
39623, на скасування реєстрації випуску облігацій серії 
«В» у зв’язку з погашенням, скасовано реєстрацію ви-
пуску облігацій тов «маКСимУм» серії «в». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «МАКСИМУМ» се-
рії «В» від 26.05.2016р. №63/2/2016, видане 12.08.2016р. 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 328-Кф-С-о від 
02 листопада 2017 року.

*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), на підставі п.п.1 
п.4. гл. 1 розд. ІV Положення про порядок здійснення емі-
сії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінан-
сових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Комісії від 27.12.13р. № 2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.01.14р. за №171/24948 (зі змі-
нами), та відповідно до документів, отриманих від 
ТОВ «Компанія М-Брок», код за ЄДРПОУ: 35970413, 
вул. Алчевських, 46, м. Харків, 61002, на скасування ре-
єстрації випуску облігацій серії «А» у зв’язку з погашен-
ням, скасовано реєстрацію випуску облігацій тов «Ком-
панія м-Брок» серії «а». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «Компанія М-Брок» серії «А» від 
26.06.2008р. №02/20/2/08, видане 28.07.2008р. Харків-
ським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 329-Кф-С-о від 03 листопада 2017 року.

06.11.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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 Шановний акціонер!
приватне аКцІонерне товариСтво фІрма 

 ″лІСова″ (код за ЄДРПОУ 314578198, місцезнаходження: 02217, м. Київ, 
вул. Драйзера, буд. 1 (далі – «Товариство»), повідомляє про проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів 15 грудня 2017 року о 10:00 
годині за адресою: Україна, 02217, м. Київ, вул. драйзера, буд. 1, кім. 7. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 
15 грудня 2017 року з 09:00 до 09:45 за місцем проведення позачергових загаль-
них зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до 
чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіренос-
ті від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його 
на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про 
посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 11 грудня 2017 року.

перелік питань, включених до проекту порядку денного зборів:
1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря зборів.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
4. Затвердження Передавального акту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ФІРМА ″ЛІСОВА″.
5. Надання повноважень щодо підписання установчих документів ТОВА-

РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ЛІСОВА» – право-
наступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ФІРМА ″ЛІСОВА″.

6. Надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 

рішень: http://31457819.smida.gov.ua.
Під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонери та їх 

представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, 
02217, м. Київ, вул. Драйзера, буд. 1 (кабінет 7) у робочі дні з 09:00 до 12:00. 
В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами: заступник Голови Наглядо-
вої ради Христюк В’ячеслав Анатолійович, тел. (044) 547-58-00.

наглядова рада прат фІрма ″лІСова″

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 «дIвI БанК»
2. Код за ЄДРПОУ: 37572263
3. Місцезнаходження: 04070, мiсто Київ, вул. Iгорiвська/Набережно-

Хрещатицька,13/5 (лiт.А)
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 393 73 20, (044) 393 73 27
5. Електронна поштова адреса: bank@dvbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.dvbank.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відомості 
про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість.
II. текст повідомлення

02.11.2017 року Спостережна рада ПАТ «ДIВI БАНК» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Спостережної ради № 111 вiд 02.11.2017 року) про 
надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть . Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкриваєть-
ся як така, що становить банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 
10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. 
№ 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 32 000 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
становить 467 496 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 6,85%..

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

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

т.в.о. Голови правління 
пат «дІвІ БанК»  а.м. Бузілов

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «БанК СІЧ»
повідомлення  

про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 37716841)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ» (місцезнаходжен-
ня якого: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63), надалі 
– Банк, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акці-
онерів ПАТ «БАНК СІЧ», що відбудуться 08 грудня 2017 р. об 15 годині 
00 хвилин за київським часом у приміщенні ПАТ «БАНК СІЧ» за адре-
сою: 01033, Україна, м. Київ, вул. володимирська, буд. 63, кімната № 
25.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в позачергових 
Загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» буде проводитись 08 груд-
ня 2017 року з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин в приміщен-
ні Банку за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 
63, кімната № 25.

Право на участь в позачергових Загальних зборах акціонерів Банку 
мають особи, що будуть включені в перелік акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» 
станом на 04 грудня  2017 р. (на 24 год. 00 хв).

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерам та їх пред-
ставникам необхідно мати при собі документ, що посвідчує їх особу, 
представникам акціонерів – додатково документи (довіреність або інший 
документ), що підтверджує/посвідчує їх право на участь та голосування 
на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, оформлені відповід-
но до чинного законодавства.

проект порядку денного позачергових Загальних зборів 
акціонерів пат «БанК СІЧ»:

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рі-
шення про припинення  їх повноважень.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
3. Встановлення порядку проведення Загальних зборів.
4. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК 

СІЧ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номіналь-
ної вартості за рахунок додаткових внесків.

5. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій. Про затверд-
ження рішення про приватне розміщення акцій і переліку осіб, які є 
учасниками такого розміщення.

6. Визначення уповноваженого органу ПАТ «БАНК СІЧ», якому нада-
ються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення 
акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій.

7. Визначення уповноваженого органу ПАТ «БАНК СІЧ», якому нада-
ються повноваження на здійснення дій щодо забезпечення розміщення 
акцій і прийняття рішень по процедурі розміщення акцій, та визначення 
переліку повноважень.

8. Визначення уповноваженої особи ПАТ «БАНК СІЧ», якій надаються 
повноваження на здійснення дій щодо забезпечення розміщення акцій, 
та визначення переліку повноважень.

Акціонери та їх уповноважені представники в порядку та терміни, ви-
значені чинним законодавством та Статутом Банку можуть ознайомити-
ся з документами, пов’язаними з проектом порядку денного та проектами 
рішень з цих питань, з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 16-00 год. 
(обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) у приміщенні ПАТ «БАНК СІЧ» 
за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63, кімна-
та №25. Посадова особа ПАТ «БАНК СІЧ», відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документам – В.о.Голови Правління 
ПАТ «БАНК СІЧ» Сук О.Б. Довідки за телефоном (044) 207-14-70, 
(044) 207-14-75.

З питань проекту порядку денного та організаційних питань проведен-
ня позачергових  Загальних зборів акціонерів Банку звертатись за адре-
сою: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, 
другий поверх, кімната №25.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПАТ «БАНК 
СІЧ» за адресою http://www.sichbank.com.ua/

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні.

в.о.Голови правління пат «БанК СІЧ» о.Б.Сук

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
«БанК СІЧ»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне товари-
Ство «фІрма «аероШляХБУд»

2. Код за ЄДРПОУ: 22891229
3. Місцезнаходження: Україна, 03151, м. Київ, вул. волинська, 67
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 249-03-28, (044) 249-03-24
5. Електронна поштова адреса: adbbuh@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.aerobud.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
03.11.2017 р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД» (надалі - 
Товариство) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:

- припинено повноваження голови Наглядової ради Панченко Владис-
лава Петровича (паспорт СН №351467, виданий Радянським РУГУ МВС 
України в м. Києві 26.11.1996р.) за рішення позачергових загальних зборів 
акціонерів. На момент обрання голова Наглядової ради був представником 
ТОВ «ФІНТАЙМ». Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 
0%. Обіймав дану посаду з 14.06.2017р.; непогашених судимостей за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Богомольного Ігоря 
Нусиносича (паспорт СО №139730, виданий 08.07.1999р. Залізничним РУГУ 
МВС України в м. Києві) за рішення позачергових загальних зборів акціоне-
рів. На момент обрання член Наглядової ради був представником ТОВ «ФІН-
ТАЙМ». Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0%. Обій-
мав дану посаду з 14.06.2017р.; непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Лісевич Альвіни 
Генріхівни (паспорт СО №117171, виданий 26.03.1999р. Жовтневим РУГУ 
МВС України в м. Києві) за рішення позачергових загальних зборів акціоне-

рів. На момент обрання член Наглядової ради був представником ТОВ «ФІН-
ТАЙМ». Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0%. Обій-
мала дану посаду з 14.06.2017р.; непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Приймака Олександра Оле-
говича (паспорт серія МЕ №390175, виданий 20.05.2004р. Оболонським РУ 
ГУ МВС України в м. Києві) за рішення позачергових загальних зборів акціо-
нерів. Член Наглядової ради є акціонером Товариства. Володіє часткою у 
статутному капіталі емітента у розмірі 61,6023% (8 316,00 грн). Особу об-
рано на три роки. До обрання протягом останніх п’яти років займав наступ-
ні посади: приватний підприємець з 2007 року; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Завіновського Ігоря Станис-
лавовича (паспорт серія МЕ №424801, виданий 08.07.2004р. Печерським 
РУ ГУ МВС України в місті Києві) за рішення позачергових загальних зборів 
акціонерів. Член Наглядової ради є представником акціонера Товариства – 
Приймака Олександра Олеговича. Володіє часткою у статутному капіталі 
емітента у розмірі 26,401% (3 564,00 грн.). Особу обрано на три роки. До 
обрання протягом останніх п’яти років займав наступні посади: 2012-2015 р. 
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами 
України, головний спеціаліст, 2015-2017р. ТОВ «НГТ», комерційний директор; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Подоліна Володимира Вік-
торовича (паспорт АЕ №798442, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС Украї-
ни в Дніпровській області 08.10.1997р.) за рішення позачергових загальних 
зборів акціонерів. Член Наглядової ради є представником акціонера Това-
риства – Приймака Олександра Олеговича. Володіє часткою у статутному 
капіталі емітента у розмірі 0%. Особу обрано на три роки. До обрання про-
тягом останніх п’яти років займав наступні посади: директор ТОВ «Трейд-
Агро», юрисконсульт ТОВ «Труд», ТОВ «КУА «Системні інвестиції», заступ-
ник генерального директора з правових питань; непогашених судимостей 
за корисливі та посадові злочини не має.

IІI. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

директор ціховський л.К. м. п. 03.11.2017р.

приватне аКцІонерне товариСтво «фІрма «аероШляХБУд»

прат «лада-полісся» 
(код ЄДРПОУ 22556519) 

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 11 грудня 2017 року об. 11-00 за адресою: рівненська обл., 
рівненський р-н., с.Городок, вул. Барона Штейнгеля, буд.1, кабінет №1. 
реєтрація акціонерів та уповноважених осіб для участі у позачергових 
Зборах акціонерів проводиться 11 грудня 2017р з 10 год.00 хв. до 
10 год.50 хв. за адресою проведення зборів. Право участі у позачергових 
загальних зборах акціонерів мають акціонери (їх представники), які обліко-
вуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеному ПАТ «Національний 
депозитарій України» станом на 05 грудня 2017р.

проект порядку денного:
1 . Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4.  Обрання генерального директора Товариства.

Ознайомлення з матеріалами зборів – особисто в кабінеті директора 
(кабінет №2) за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н., с.Городок, 
вул. Барона Штейнгеля, буд.1 у робочі дні Товариства з 9.00 до 17.00 годин, 
а в день проведення Зборів Акціонерів – за місцем їх проведення. Адреса 
власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проеку порядку денного - www.lada-
polissya.pat.ua. 

Відповідальна особа - Гурінчук Наталія Павлівна (моб. тел. 
067-363-07-38).

Для реєстрації учасникам загальних зборів акціонерів Товариства необ-
хідно мати при собі паспорт, а для представників акціонерів – паспорт та 
посвідчену згідно з чинним законодавством України Довіреність на право 
участі та голосуваня на загальних зборах акціонерів Товариства, для керів-
ника акціонера - юридичної особи – паспорт та Витяг із Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань.

директор  н.я. маланчук

прат «лада-полІССя»

повідомлення про намір придбати значний пакет акції
приватного акціонерного товариства «фраУ марта»

(код ЄдрпоУ 32653955)
Громадянка України павленКо Ірина олеКСандрІвна, 

паспорт НС 581222, виданий Смілянським МРВ УМВС України в Черкась-
кій області 28.12.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платни-
ка податків 2110403060, місцепроживання: Черкаська область, м. Сміла, 
вул. Блюхера, буд. 4 , кв. 20) враховуючи вимоги ст. 64 Закону України «Про 
акціонерні товариства», повідомляє про свій намір придбати акції іменні 
прості (форма випуску – бездокументарна) ПрАТ «ФРАУ МАРТА» (код 
ЄДРПОУ 32653955, код ISIN UA4000176010, номінальна вартість 
1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.) у кількості 4536 шт. (чотири 
тисячі п’ятсот тридцять шість штук), загальною номінальною вартістю 
4536000 грн. (чотири мільйона п’ятсот тридцять шість тисяч гривень 00 
коп.), що складають 10,002 % статутного капіталу ПрАТ «ФРАУ МАРТА» та 
належать на праві власності Компанії STATINKO LIMITED (зареєстрована 
відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 
145489, юридична адреса: Архієпископа Макарія III, 155 Протеас хаус, 
5-й  поверх, 3026, Лімассол, Кіпр.

повідомлення про намір придбати значний пакет акції
приватного акціонерного товариства «фраУ марта»

код ЄдрпоУ 32653955)
 Громадянин України ГУрСКий рУСлан ваСильевиЧ 

(паспорт КА 201296, виданий 30 травня 1996 року Личаківським РВ УМВС 
України в Львівській області, реєстраційний номер облікової картки плат-
ника податків 2449014598, місцепроживання: м. Львів, вул. Личаківська, 
буд.139, кв. 9) враховуючи вимоги ст. 64 Закону України «Про акціонерні 
товариства», повідомляє про свій намір придбати акції іменні прості (фор-
ма випуску – бездокументарна) ПрАТ «ФРАУ МАРТА» (код ЄДРПОУ 
32653955, код ISIN UA4000176010, номінальна вартість 1 000,00 грн. (одна 
тисяча гривень 00 коп.) у кількості 40819 шт. (сорок тисяч вісімсот 
дев’ятнадцять штук), загальною номінальною вартістю 40819000 грн. (со-
рок мільйонів вісімсот дев’ятнадцять тисяч гривень 00 коп.), що складають 
89,998 % статутного капіталу ПрАТ «ФРАУ МАРТА» та належать на праві 
власності Компанії STATINKO LIMITED (зареєстрована відповідно до за-
конодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 145489, юридична 
адреса: Архієпископа Макарія III, 155 Протеас хаус, 5-й поверх, 3026, Лі-
массол, Кіпр.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №211, 7 листопада 2017 р. 
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повІдомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента 

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

СТВО «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №26 «ОДЕСБУД» 
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 31769002
3. Місцезнаходження емітента 65045, Одеська обл., м. Одеса, вул. Ти-

распольська, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (048) 725 22 21 (048) 

725 15 39
5. Електронна поштова адреса емітента 03579012@sc-ua.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації http://31769002.sc-ua.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення.

Протоколом Наглядової ради ПрАТ «БМУ №26 «ОДЕСБУД» від 
02.11.2017 р., відповідно до Статуту Товариства, без рішення Загальних 
зборів акціонерів Товариства з підстав, які передбачені чинним законодав-
ством, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: 

- достроково припиняються повноваження Голови правління Товари-

ства Рассадкіна Ігоря Михайловича (згоди фізичної особи на розкриття 
паспортних даних не надано), за власним бажанням. Посадова особа 
перебувала на посаді з 05.04.2011 року, непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі 
Товариства 0,76 % або 1475 акцій.

- обрано (призначено) на посаду особи, яка тимчасово здійснюватиме 
повноваження Голови правління Товариства, Попсуйко Олександра 
Дем’яновича (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не 
надано). Посадова особа призначена до наступних Загальних зборів 
акціонерів, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймав посади 
Головного інженера Товариства «Прайм-А-Сервіс», виконавця будівель-
них робіт ТОВ «БК» Бастіон», непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, не володіє часткою у статутному капіталі Това-
риства. 

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

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

Особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови прав-
ління товариства попсуйко олександр дем’янович

М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника)  03.11.2017)

наглядова рада
пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва «еКС-

периментальний меХанІЧний Завод», ідентифіка-
ційний код 00110734, яке знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Ки-
рилівська, буд. 69, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення 
позачергових загальних зборів Товариства (надалі - Збори)Дата та час 
проведення Зборів: 08 грудня 2017 року о 12 год. 00 хв.Місце проведення 
Зборів: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, будинок 69 літера в, кімната 512 
(конференцзал). Час початку реєстрації учасників Зборів: 08 грудня 2017 
року о 10 год. 45 хв.Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 08 грудня 
2017 року о 11 год. 45 хв.Дата та час відкриття Зборів: 08 грудня 2017 року 
о 12 год. 00 хв.Місце реєстрації учасників Зборів: 04080, м. Київ, вул. Кири-
лівська, будинок 69 літера В, кімната 512 (конференцзал).Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 04 грудня 2017 
року.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товари-

ства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Про зміну типу Товариства.
3. Про зміну найменування Товариства.
4. Про внесення змін до статуту Товариства.
5. Про скасування внутрішніх положень Товариства.
6. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
7. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень голови та 

членів Наглядової ради Товариства.

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень Ревізійної 
комісії Товариства.

11. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що 

укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі: документ, що 
посвідчує особу акціонера чи його представника; довіреність на право 
участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайо-
митися під час підготовки до позачергових загальних зборів, відбувається 
за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 69, другий поверх адмі-
ністративної будівлі, кімната 8, у робочі дні з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., 
а в день проведення позачергових загальних зборів також у місці їх прове-
дення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми 
положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, – голова Правління Това-
риства Оцел Валерій. Телефон для довідок : +38 093 343 02 32, адреса 
веб-сайту: www.emz.org.ua

наглядова рада пат «емЗ» 

приватне аКцІонерне товариСтво  
«БУдІвельно-монтаЖне УправлІння №26 «одеСБУд»

до УваГи аКцІонерІв
пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва  

«тернопІльСьКий Кар’Єр»
Код за ЄДРПОУ 00292623 (надалі – «Товариство»)

Місцезнаходження:  
47372,Тернопільська обл., Збаразький р-н,  

с.Максимівка, вул.Стара Максимівка, буд.29
позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) 

відбудуться «15» грудня 2017 року за адресою: 47372, тернопільська обл., 
Збаразький р-н, с.максимівка, вул. Стара максимівка, буд.29, зал за-
сідань. початок зборів об 1100 годині. 

проеКт порядКУ денноГо:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його 

в новій редакції.
5. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Това-

риства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Това-
риства», «Про Правління Товариства».

6. Про затвердження внутрішніх Положень ПрАТ «Тернопільський кар’єр» 
в новій редакції.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах від-
будеться 15 грудня 2017 року з 10.00 до 10.45 годин за місцем проведення 
Зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у – 
«11» грудня 2017 року (станом на 24.00год.).

Для участі в Зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - довіреність, 
оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвід-
чують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу 
(паспорт). 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку ден ного загальних зборів акціонерів, акціонери або їх представни-
ки можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за місцезнаходженням 
Товариства: 47372,Тернопільська обл., Збаразький р-н, с.Максимівка, 
вул. Стара Максимівка, буд.29, а в день проведення Зборів – у місці їх про-
ведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами: Лехман Людмила Василівна. Телефон для довідок: /0352/ 246489, 
0504387169.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до 
кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: https://karyer.
in.ua/novini/

наглядова рада пат «тернопільський кар’єр»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
«тернопІльСьКий Кар’Єр»
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Додаток 1 
до Протоколу № 03-11-2017 від 03.11.2017р

Загальних зборів учасників
ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС»

повідомлення
про прийняття рішення про продовження строку діяльності 

пайовоГо венЧУрноГо ІнвеСтицІйноГо фондУ 
недиверСифІКованоГо видУ ЗаКритоГо типУ 

«патрІот-БУд»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НМТ ІНВЕСТ-

МЕНТС» повідомляє учасників пайового венчурного інвестиційного фонду 
недиверсифікованого виду закритого типу «Патріот-Буд» (далі – ПВІФНЗ 
«Патріот-Буд»), що Загальними Зборами Учасників ТОВ «НМТ ІНВЕСТ-
МЕНТС» (протокол № 03-11-2017 від 03 листопада 2017 року) прийнято 
рішення щодо продовження строку діяльності ПВІФНЗ «Патріот-Буд» до 
24 грудня 2027 року.

ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» здійснює викуп інвестиційних сертифікатів 
у учасників ПВІФНЗ «Патріот-Буд», які не згодні з прийнятим рішенням про 
продовження діяльності ПВІФНЗ «Патріот-Буд» , в наступному порядку:

Місце подання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів: Україна, 
м. Київ, бул.. Лесі Українки, б. 34, кімн.36. 

Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учас-
никами подаються наступні документи:

Фізичними особами: заявка на викуп цінних паперів (за формою, наве-
деною в додатку 7 до Положення № 1338 від 30.07.2013 року); засвідчена 
фізичною особою копія паспорта громадянина України; засвідчений фізич-
ною особою документ, що містить інформацію про реєстраційний номер 
облікової картки платника податків;

Юридичними особами: заявка на викуп цінних паперів (за формою, на-
веденою в додатку 8 до Положення НКЦПФР № 1338 від 30.07.2015р.); 
засвідчена у встановленому порядку копія виписки з ЄДР; засвідчена в 
установленому порядку копія документу, на підставі якого діє юридична 
особа (статут, положення, тощо); засвідчений у встановленому порядку 
документ, що підтверджує повноваження керівника або іншої особи, яка діє 
від імені юридичної особи

Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі 
або оформлені неналежним чином не розглядаються.

Розрахунки з учасниками здійснюються за рахунковою вартістю, визначеною 
на день прийняття рішення щодо продовження строку діяльності ПВІФНЗ 
«Патріот-Буд», яка дорівнює 1935.80 грн. за один інвестиційний сертифікат.

Кількість інвестиційних сертифікатів, які викуповуються в учасника, не може 
перевищувати кількості інвестиційних сертифікатів, власником яких він був на 
день прийняття рішення про продовження діяльності ПВІФНЗ «Патріот-Буд».

Дата початку приймання заявок від учасників – 03 листопада 2017 року
Дата закінчення приймання заявок від учасників – 03 лютого 2018 року.
Розрахунки з учасниками здійснюватимуться з 03 травня 2018 року по 

03 червня 2018 року шляхом сплати належної учаснику суми безготівковим 
переказом на вказаний у заявці про викуп рахунок.

У разі неможливості здійснення розрахунків з особою, яка відповідно до 
заявки про викуп передала ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» інвестиційні серти-
фікати (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізи-
тів тощо), ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» протягом 10 робочих днів після за-
кінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснює 
депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими 
актами НКЦПФР. 

За додатковою інформацією прохання звертатись за тел.. /044/ 
33 222 42 або на електронну пошту oberezhnyuk@ukr.net

приватне акціонерне товариство  
«Івано-франківськцемент»

повідомлення  
про виникнення 

особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Івано-Франківськцемент»

2. Код за ЄДРПОУ: 00292988
3. Місцезнаходження: 77422, с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-

Франківська область 
4. Міжміський код, телефон, факс: (0342)58-37-12, 58-37-64.
5. Електронна поштова адреса:office@ifcem.if.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ifcem.if.ua

7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про зміну типу акціо-
нерного товариства.

2.текст повідомлення:
Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Івано-Франківськцемент» 

від 25.04.2017р. (протокол №24) прийнято рішення про зміну типу акціонер-
ного товариства з публічного акціонерного на приватне акціонерне. У зв’язку 
із зміною типу акціонерне товариство перейменовано з публічного акціонер-
ного товариства «Івано-Франківськцемент» на приватне акціонерне товари-
ство «Івано-Франківськцемент». Державну реєстрацію змін проведено 
01.11.2017р.

3.підпис: 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Голова правління  Круць микола федорович. 

приватне аКцІонерне товариСтво  
«Івано-франКІвСьКцемент»

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

емітента(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «попІльнянСьКий СпецКар’Єр»;

2. Код за ЄДРПОУ 03443732
3. Місцезнаходження 13524, Житомирська область, попільнянський 

район, с. миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66
4. Міжміський код, телефон та факс 0413725462
5. Електронна поштова адреса psk@frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.popilnykarer.ho.ua.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
02 листопада 2017 р. рішенням Наглядової ради Публічного акціонерно-

го товариства «Попільнянський спецкар’єр» прийнято рішення про зміну 
складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Голови Правління Гончарова Володимира 
Олександровича (п-т НА 929377 вид. Шепетівським МРВ УМВС України в 
Хмельницькій області 27.12.2000р.) за рішенням Наглядової ради. Часткою 
у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 10.11.2016р. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду тимчасово виконуючого обов’язки Голови Прав-
ління Дідківського Миколу Петровича (п-т ВМ 924011 вид. Коростенським 

МРВ УМВС України в Житомирській області 07.11.2000р.) за рішенням На-
глядової ради. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особа 
призначена строком до обрання та призначення особи на посаду Голови 
Правління Товариства на постійній основі. До призначення протягом остан-
ніх п’яти років обіймав наступні посади – ДСУ, заступник директора вироб-
ництва з питань ОП, майстер дробарно-сортувального цеху ВАТ «Коростен-
ський щебзавод майстер»; майстер зміни дробарно-сортувального цеху, 
директор з виробництва ПрАТ «Трудовий колектив Коростенський щебза-
вод»; головний інженер ТОВ Трудовий колектив «Коростенський щебзавод»; 
заступник головного інженера ТДВ «ТК Коростенський щебзавод»; Корос-
тенський центр зайнятості; начальник виробництва ГДЦ ПрАТ «Бехівський 
спецкар’єр». В.о. голови правління ПАТ «Попільнянський спецкар’єр». Не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду Голови Наглядової ради Шеннона Кірана Патріка 
(Shannon Kieran Patrick) (п-т PС6198384, виданий паспортним офісом у 
м. Дублін, Ірландія 29.06.2010р.) за рішенням Наглядової ради. Голова На-
глядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство 
«Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091). Часткою у статут-
ному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на строк до наступних 
річних зборів Товариства. Протягом останніх п’яти років займав наступні по-
сади: Член Наглядової ради ПрАТ «Бехівський спецкар’єр», Голова Наглядо-
вої ради ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», Технічний керівник ТОВ «СіАрЕйч 
Україна», операційний менеджер «Roadstone Wood Ltd.» в Ірландії; непога-
шених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Голова правління Гончаров в.о. підпис, м. п. 02.11.2017р.
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відкрите акціонерне товариство «прикарпатагробуд»
повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

I.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - Відкрите акціонерне товариство 

«Прикарпатагробуд». 
2. Код за ЄДРПОУ- 03088662 
3. Місцезнаходження -76018, м. Івано-Франківськ, вул. Національної 

гвардії 1
4. Міжміський код, телефон та факс - 0342525767. 
5. Електронна поштова адреса — bancur@gmail.com. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації — 03088662.infosite.com.ua 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів — Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента. 

II.текст повідомлення
Емітент повідомляє, що рішенням загальних зборів акціонерів від 

27.10.2017р. – 30.10.2017 року (протокол № 1):
Припинено повноваження: Голови правління Павленко Ганна Михай-

лівна . Не дала згоди на розкриття паспортних даних Займала посаду 
Голови Правління ВАТ «Прикарпатагробуд» більше 5 рокiв. Частка в 
статутному капіталі 0.00005%.

Призначено. Директора – Микитюк Олег Романович. Не дав згоди на 
розкриття паспортних даних. Займав посаду Член Спостережної Ради 
ВАТ «Прикарпатагробуд» протягом 8 рокiв. Строк, на який призначено – 
до переобрання. Частка в статутному капіталі 0.0%. 

Припинено повноваження. Голови Спостережної ради Микитюка Ігоря 
Романовича. Не дав згоди на розкриття паспортних даних. Займав по-
саду Голови Спостережної Ради ВАТ «Прикарпатагробуд» протягом 
8 рокiв. Частка в статутному капіталі 0.0%. 

Призначено. Голову Наглядової ради Микитюк Ігоря Романовича. Не 
дав згоди на розкриття паспортних даних. Строк, на який призначено – до 
переобрання. Займав посаду голови Спостережної Ради ВАТ «Прикар-
патагробуд» протягом 8 року. Частка в статутному капіталі 0.00%. 

Припинено повноваження Члена Спостережної ради Микитюк Олег 
Романович Не дав згоди на розкриття паспортних даних. Займав посаду 
Член Спостережної Ради ВАТ «Прикарпатагробуд» протягом 8 рокiв. 
Частка в статутному капіталі 0.0%.

Призначено. Посада – Член Наглядової ради Микитюк Наталія Євге-
нівна. Не дала згоди на розкриття паспортних даних. Керівних посад не 
займала. Строк, на який призначено – до переобрання. Частка в статут-
ному капіталі 0.00%. 

Припинено повноваження Члена Спостережної ради Кулігіна Євгенія 
Андріївна Не дала згоди на розкриття паспортних даних. Займала по-
саду Член Спостережної Ради ВАТ «Прикарпатагробуд» протягом 8 рокiв. 
Частка в статутному капіталі 60.1338%.

Призначено. Посада – Член Наглядової ради Кулігіна Євгенія Андрі-
ївна. Не дала згоди на розкриття паспортних даних. Попередня посада 
член Спостережної ради. Строк, на який призначено – до переобрання. 
Частка в статутному капіталі 60.1338%. 

Припинено повноваження голови Ревізійної комісії Гапон Тамари 
Михайлівни. Не дала згоди на розкриття паспортних даних. Займала 
посаду протягом більше 5 рокiв. Частка в статутному капіталі 
0.00011%.

Призначено. Ревізора Мельникова Андрія Миколайовича. Не дав 
згоди на розкриття паспортних даних. Строк, на який призначено – до 
переобрання. Займав посаду виконуючий обов’язки голови правління 
ВАТ «Прикарпатагробуд» протягом 1 року. Частка в статутному капіталі 
0.0%. 

Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не мають. Припинено повноваження та обрано 
посадових осіб в зв’язку з зміною найменування Товариством.

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

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

2. в. о . Голови правління   (підпис)  мельникова а. м. 
03.11.2017р.

вІдКрите аКцІонерне товариСтво  
«приКарпатаГроБУд»

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 «дУБно-
нафтопродУКт»

2. Код за ЄДРПОУ 03482608
3. Місцезнаходження 35600, м. Дубно,  

вул. Страклiвська, буд. 18А
4. Міжміський код, телефон та факс 0362 45-10-32 45-10-32
5. Електронна поштова адреса valentin.kovalchuk@continium.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

dnp.rovno.ua

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

II. текст повідомлення
Наглядова рада ПрАТ «Дубнонафтопродукт», рiшенням згiдно протоко-

лу №03/17 вiд 01.11.2017 року припинила повноваження (припинила трудо-
вий договір) з 28.10.2017 року директора ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» 
Шлiхти Iвана Григоровича у зв’язку зi смертю. На посадi директора повно-
важення набув 20.07.2015 року та перебував на посадi по 28.10.2017 року. 
Часткою в статутному капiталi товариства не володiв. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не мав. Згоди посадової особи на роз-
криття паспортних даних не отримано.

Наглядова рада ПрАТ «Дубнонафтопродукт», рiшенням згiдно протоко-
лу №03/17 вiд 01.11.2017 року обрала (призначила) Мельника Володимира 
Модестовича на посаду директора ПрАТ «Дубнонафтопродукт» з 02.11.2017 
року за сумiсництвом. На посадi директора повноваження набув 02.11.2017 
року. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: 

- Рiвненська фiлiя ТзОВ «Золотий екватор» начальник товарного вiддiлу 
нафтобази м. Дубно з 01.04.2011р. по 25.12.2013р.;

- ТзОВ «Директива» начальник товарного вiддiлу нафтобази м. Дубно з 
26.12.2013р. по 31.03.2015р.;

- ТОВ «Аутсорсiнг Солюшнз» начальник товарного вiддiлу нафтобази 
м. Дубно з 01.04.2015р. по 31.08.2015р.;

- ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» начальник товарного вiддiлу нафтобази м. Дуб-
но з 01.09.2015р. по 31.05.2016р.;

- ТОВ «ВОГ РIТЕЙЛ» начальник товарного вiддiлу нафтобази в 
Рiвненськiй областi з 06.06.2016р. по 31.01.2017р.;

- ТОВ «IМПОРТ ТРАНС СЕРВIС» начальник товарного вiддiлу нафтоба-
зи в Рiвненськiй областi з 01.02.2017р. по даний час за основним мiсцем 
роботи. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи 
на розкриття паспортних даних не отримано.

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 Мельник Володимир Модестович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.11.2017
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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пУБлІЧне  
аКцІонерне товариСтво  

«ЧинБар»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Чинбар»

2. Код за ЄДРПОУ: 00307856
3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Куренівська, 21
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468-42-71, (044) 468-52-94
5. Електронна поштова адреса: chinbar@iptelecom.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу акці-
онерного товариства

ІІ. текст повідомлення 
Позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонер-

ного товариства «Чинбар», які відбулися 25 жовтня 2017 року (протокол 
№2 від 25.10.2017 року), прийнято рішення змінити тип акціонерного 
товариства з публічного на приватне. Дата державної реєстрації змін до 
відомостей про акціонерне товариство «Чинбар», що містяться в ЄДР - 
3 листопада 2017 року. Повне найменування акціонерного товариства до 
зміни - Публічне акціонерне товариство «Чинбар», повне найменування 
акціонерного товариства після зміни - Приватне акціонерне товариство 
«Чинбар».

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

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

2. Генеральний директор  ліщук в.І.
03.11.2017

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «Бта БанК»

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

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

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

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

БАНК» від 31.10.2017 р., вх. № 26-ДСК від 02.11.2017 р. ) прийнято рiшення 
про надання згоди ПАТ «БТА БАНК» на вчинення значного правочину 
шляхом укладення додаткової угоди до Договору про врегулювання взає-
мо відносин, укладеного 20 грудня 2011 року між ПАТ «БТА БАНК» та 
АТ «БТА Банк», з метою зміни строку виконання зобов'язань ПАТ «БТА 
БАНК» перед АТ «БТА Банк».

РИНКОВА ВАРТIСТЬ ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ 
ПРАВОЧИНУ: 541 351,7 тис. грн.

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

ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 24,71423%.
Загальна кількість голосуючих акцій: 20 000 000; кількість голосуючих 

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

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

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

2. Голова правління  Безвушко Є.о. 02.11.17

пУБлІЧне  
аКцІонерне товариСтво  

«альтБанК»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«АЛЬТБАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 19358784
3. Місцезнаходження: 03037 м. Київ, вул. Вузівська, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-251-12-14, 044-594-28-59
5. Електронна поштова адреса: tetiana.revutska@altbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. текст повідомлення 
Частка «фізичної особи 1» збільшилась з 23,3097 % до 24,5923% в 

загальній кількості акцій та з 23,3097% до 24,5923% в загальній кількості 
голосуючих акцій. Частка «фізичної особи 2» збільшилась з 23,3097 % до 
24,5923% в загальній кількості акцій та з 23,3097% до 24,5923% в загальній 
кількості голосуючих акцій. Частка «фізичної особи 3» збільшилась з 
23,3097 % до 24,5923% в загальній кількості акцій та з 23,3097% до 
24,5923% в загальній кількості голосуючих акцій. Частка «фізичної особи  4» 
збільшилась з 19,9839 % до 20,0174% в загальній кількості акцій та з 
19,9839% до 20,0174% в загальній кількості голосуючих акцій. Частка 
«фізичної особи 5» зменшилась з 10,0000 % до 6,1520% в загальній кіль-
кості акцій та з 10,0000% до 6,1520% в загальній кількості голосуючих ак-
цій. 

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 правління  воробйова надія леонідівна
02.11.2017

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

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

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво "ЧернIГIв-
СьКий рIЧКовий порт"

2. Код за ЄДРПОУ 03150220
3. Місцезнаходження 14000, м. Чернiгiв, Пiдвальна,23
4. Міжміський код, телефон та факс (04622)4-12-70 (04622)4-00-61
5. Електронна поштова адреса DesnaPort@mail.cn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://chernigivriverport.pat.ua

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

II. текст повідомлення
03.11.2017 Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства 

«Чернiгiвський рiчковий порт» (надалi - Товариство) (Протокол б/н вiд 
03.11.17) було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товари-
ством значного правочину, а саме договору безвiдсоткової позики.

Предмет договору безвiдсоткової позики: надання Товариством позики 
позичальнику на безвiдсотковiй основi.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 
3 500 000,00 грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 14 003 000,00 грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 24,99%.

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 Рождьонний Олександр Васильович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.11.2017
(дата)
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оголошення  
про втрату оригіналу проспекту емісії облігацій

товариСтво З оБмеЖеною 
вІдповІдальнІСтю «торГовий дІм «аСКо» 

(код за ЄДРПОУ 32358937, місцезнаходження: 08001, Київська обл., Ма-
карівський район, селище міського типу Макарів, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬ-
КОГО, будинок 9, офіс 41) повідомляє про втрату оригіналу проспекту 
емісії іменних, дисконтних, звичайних (незабезпечених) облігацій Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «АСКО», форма існу-
вання - бездокументарна, зареєстрованого Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку 07.07.2011 р.  Директор ТОВ «Торговий 
дім «АСКО»  Павлюк І.В.

повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента 

1.1. Повне найменування емітента: 
приватне аКІонерне товариСтво 
«БоБринецьКа СІльГоСп теХнІКа»;

1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03748779; 1.3. Місцез-
находження емітента: 27200, Кіровоградська обл., м. Бобринець, вул. Про-
мислова,6; 

1.4. Міжміський код, телефон, факс емітента: (05257) 3-47-78, (05257) 
3-40-29 1.5. Електронна поштова адреса емітента: 03748779@at24.com.ua; 

1.6. Cторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації: bobrintech.
at24.com.ua; 

1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного  
товариства: 

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Бобринецька 
сiльгосптехнiка» 21.04.2017р. прийнято рiшння про змiну типу та назви 
товариства з Публiчного акцiонерного товариства «Бобринецька 
сiльгосптехнiка» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОБРИ-
НЕЦЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА». 01.11.2017р. внесенi вiдповiднi змiни до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному 
реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських фор-
мувань.  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством України 

директор  цесарський анатолій юрійович. 

Я, плІЧКо валерІй миКолайовиЧ, повідомляю про свій 
намір придбати акції іменні прості, Приватного акціонерного товариства «Му-
качівській лісокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00274157) в кількості 2975225 шт.

Затверджено Наглядовою радою Товариства
Відповідно до Протоколу від «04» жовтня 2017 року

повІдомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство 
«Київський меблевий комбінат». місцезнаходження товариства: 04080, 
м. Київ, вул. Кирилівська, 82.

Шановні акціонери пат «КмК»!
Наглядова рада ПАТ «КМК», повідомляє Вас, що «12» грудня 2017 року 

о 15:00 годині відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Публіч-
ного акціонерного товариства «Київський меблевий комбінат» (надалі – То-
вариство), за адресою: 04080, м .Київ, вул. Кирилівська,82 у залі засідань 
(будівля Управління товариства, другий поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових За-
гальних зборах акціонерів Товариства ПАТ «КМК» (надалі – Загальні збори) 
буде здійснюватися реєстраційною комісією з 14:15 по 15:00, «12» грудня 
2017 року за місцем проведення позачергових Загальних зборів. При реє-
страції для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність 
на право участі у позачергових Загальних зборах. Акціонеру (представнику 
акціонера) може бути відмовлено в реєстрації для участі у позачергових 
Загальних зборах у разі: відсутності в акціонера паспорта, а у представника 
акціонера Довіреності та паспорта. Дата складання реєстру власників імен-
них цінних паперів (переліку акціонерів) Товариства, відповідно до якого 
здійснюється персональне повідомлення акціонерів про проведення поза-
чергових Загальних зборів – «30» жовтня 2017 року.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у позачергових Загальних зборах – «06» грудня 2017 року (станом 
на 24 годину за три дні до дня проведення Загальних зборів).

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів, акціонери Това-
риства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних збо-
рів. Посадова особа, відповідальна за організацію ознайомлення акціоне-
рів з документами – Голова правління ПАТ «КМК» Кулик Тетяна Микола-
ївна. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання 
акціонерам даного повідомлення до «11» грудня 2017 року (включно) з 
понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00 (обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 

13 год. 00 хв.) у кабінеті Відділу кадрів. Відповідальна особа за ознайом-
лення акціонерів з документами – Корнєйчик Олексій Анатолійович. В день 
проведення позачергових Загальних зборів ознайомитися з документами 
можливо за місцем проведення позачергових Загальних зборів. Інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, розміщена на веб – сторінці ПАТ «КМК» http://emitent.
tetra-studio.com.ua/kmk

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 462-53-17;  
(050) 371-90-09; (044) 462-52-13

проект порядку денного  
(перелік питань): 

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування
3. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціо-

нерів.
5. Про затвердження порядку подачі пропозицій для голосування. 
6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Прийняття рішення про 

зміну найменування Товариства.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викла-

дення його у новій редакції та надання повноважень на його підписання.
8. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Това-

риства, Ревізійну комісію Товариства, Виконавчого органу Товариства та 
Загальних зборів ПрАТ «КМК» шляхом викладення їх у новій редакції та 
надання повноважень на їх підписання.

9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради То-
вариства.

10. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
11. Про укладання Договорів про надання послуг з Головою та членами 

Наглядової Ради Товариства.
12. Про припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії То-

вариства.
13. Про обрання Голови та члена Ревізійної комісії Товариства.
14. Про укладання Договору про надання послуг з Головою та членом 

ревізійної комісії Товариства.
15.Прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підго-

товку та проведення Загальних зборів акціонерів.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КиївСьКий меБлевий КомБІнат»

до уваги акціонерів пат «львІвСьКий СелеКцІйно-
племІнний центр» повідомляємо, що загальні збори акціоне-
рів відбудуться за місцезнаходженням товариства: 09 грудня 2017 року 
о 12:00 год. за адресою: львівська обл., Буський р-н, с. Купче, народ-
ний дім, велика зала. дата складання переліку акціонерів, які мають 

право на участь у загальних зборах – станом на 24 год. 05.12.2017 р.
проект порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів
3. Про зміну типу Товариства за зміну найменування Товариства
4. Про прийняття нової редакції Статуту товариства та затвердження вну-

трішніх положень Товариства, надання повноважень на підписання Статуту

реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись в день 
проведення зборів з 11.00 год. до 11.50 год.

Для реєстрації акціонеру необхідно пред’явити паспорт або інший до-
кумент, який посвідчує особу, а уповноваженому представнику акціонера – 
Довіреність, та документ, що посвідчує особу. З інформацією з проектів рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
розміщена на власному веб-сайту товариства за адресою: http://lspc.bfg.lviv.ua/ 
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного за 
адресою проведення зборів з понеділка по п’ятницю, за місцезнаходженням 
Товариства, з 8.00 до 16-30 год. в приймальні Дирекції Товариства.

Відповідальна особа Нестор А.Є. Телефон для довідок 0676002129
директор пат «львівський селекційно-племінний центр»

Зільберварг а.р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво "ново-
одеСьКий райаГроХIм"

2. Код за ЄДРПОУ 05490150
3. Місцезнаходження 03115, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМО-

ГИ, будинок 121-В
4. Міжміський код, телефон та 
факс

05167-9-25-13 05167-9-12-74

5. Електронна поштова адреса 380676583068
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://agro-novaodesa.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. текст повідомлення
03.11.2017 р. емiтентом ПрАТ «НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ» (надалi – 

Товариство) було отримано вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ 
УКРАЇНИ» iнформацiю про власникiв iменних цiнних паперiв товариства 
станом на 01.11.2017 р., на пiдставi якої стало вiдомо про змiну власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.

Згiдно отриманої iнформацiї:
Частка у статутному капiталi, що належить власнику ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙЗ-МАКСИМКО» (мiсцезнаходження юри-

дичної особи: 37240, Полтавська обл., Лохвицький район, мiсто Заводське, 
ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 10; код за ЄДРПОУ: 30382533) до змiни 
розмiру пакета акцiй становила 2 153 425 акцiй, що становило 93,023733% 
вiд загальної кiлькостi акцiй (загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 2 153 425 шт.), 
пiсля змiни розмiру пакета акцiй становить 0 акцiй, що становить 0,00% вiд 
загальної кiлькостi акцiй (загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 0 шт).

03.11.2017 р. емiтентом ПрАТ «НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ» (надалi – 
Товариство) було отримано вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ 
УКРАЇНИ» iнформацiю про власникiв iменних цiнних паперiв товариства 
станом на 01.11.2017 р., на пiдставi якої стало вiдомо про змiну власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. 

Згiдно отриманої iнформацiї:
Частка у статутному капiталi, що належить власнику Товариство з об-

меженою вiдповiдальнiстю «Управлiнське товариство «УЛФ» 
(мiсцезнаходження юридичної особи: 03170, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 20; 
код за ЄДРПОУ: 35428975) дозмiни розмiру пакета акцiй становила 0 акцiй, 
що становило 0,00% вiд загальної кiлькостi акцiй (загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй 0 шт.), пiсля змiни розмiру пакета акцiй становить 2 153 425 
акцiй, що становить 93,023733% вiд загальної кiлькостi акцiй (загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй 2 153 425 шт).

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 КОХОРОВ АНДРIЙ 

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

М.П. 03.11.2017
(дата)

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «УКрГаЗвидоБУтоК»

2. Код за ЄДРПОУ: 25635581
3. Місцезнаходження: 01034 м. Київ, вул. Пушкiнська, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-364-79-30, 044-364-79-30
5. Електронна поштова адреса: m.gura@ukrgv.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://25635581.smida.gov.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст повідомлення 

02 листопада 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУ-
ТОК» прийнято рішення про призначення тимчасово виконуючого обов’язки 
директора ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» в зв’язку із відстороненням від 
посади директора ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» Мохова В.О. до 04.12.2017 
року включно відповідно до ухвали слідчого судді Харківського районного 
суду Харківської області від 02.11.2017 року. Підстава - рішення Наглядо-
вої ради (протокол засідання Наглядової ради Приватного акціонерного 
товариства «УКРГАЗВИДОБУТОК» від 02.11.2017 року). Гура М.В. акціями 
ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» не володіє; непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Гуру М.В. призначено тимчасово вико-
нуючим обов’язки директора на період відсторонення директора від по-
сади (без звільнення від основної роботи). Інші посади, які обіймав 
протягом останніх 5 років: начальник юридичного відділу ПрАТ «УКРГАЗ-
ВИДОБУТОК»; старший викладач Харківський національний університет 
ім. В.Н. Каразіна; начальник юридичного відділу ТОВ «Крона-Компані»; 
директор ТОВ «Юридична компанія «Конкорд». Згоди на розкриття пас-
портних даних особою не надано. 

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

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

2. т.в.о.директора  Гура м.в. 03.11.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПАТ "ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Так-
сомоторний парк". Код за ЄДРПОУ: 03117300. Місцезнаходження: 25028,
м.Кіровоград, вул.Автолюбителів,2. Міжміський код, телефон та факс:
0522-557475. Електронна поштова адреса: taksopark@emitent.net.ua. Ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: 03117300.smida.gov.ua. Вид особливої ін-
формації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням наглядової ради від 06.11.2017 року (протокол №6 від

06.11.2017 року) в зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинено
повноваження: голова правління Голованов Анатолiй Петрович (паспорт
ЕА 254662 Ленінським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.03.03.98), розмір
пакета акцій: 0 шт. На посаді перебував з 09.11.2014р. Обрано з
09.11.2017 року: голова правління Голованов Анатолiй Петрович (паспорт
ЕА 254662 Ленінським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.03.03.98), розмір
пакета акцій: 0 шт. Протягом останніх 5 років займав інші посади: голова
правління ПАТ "Автобусний парк" 13527. Обраний на термін 3 роки. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не
має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Голова правління Голованов Анатолiй
Петрович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНIЧНОГО
СИНТЕЗУ "БАРВА"

2. Код за ЄДРПОУ: 32257423
3. Місцезнаходження: 77422, Iвано-Франкiвська область, Тисмениць-

кий район, с. Ямниця, вул. Галицька, буд. 58. 4. Міжміський код, телефон
та факс: (0342) 50 68 75, (0342) 50 68 74

5. Електронна поштова адреса: lara@barva.if.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.barva.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна власників акцій, яким належить

10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення

ПАТ "БАРВА" повiдомляє, що 02 листопада 2017 р. отримало повiдом-
лення вiд акцiонера про набуття права власностi на домiнуючий кон-
трольний пакет акцiй Товариства, згiдно якого вiдбулись змiни на рахунку
власника, що володiє бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
Пакет власника акцiй - фiзичної особи, що складав 93,00% статутного ка-
пiталу або 93,00% голосуючих акцiй збiльшився i склав 98,00% статутно-
го капiталу або 98,00 % голосуючих акцiй Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із за-
конодавством.

Генеральний директор Кащишин Р.В. (03.11.2017р.) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПОЛIССЯХЛIБ"

2. Код за ЄДРПОУ: 04310507
3. Місцезнаходження: 33010, м.Рiвне, вул.Макарова,14
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)62-83-78 (0362)63-25-61
5. Електронна поштова адреса: polissyahlib@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

03.11.2017 року на підставі  рішення позачергових загальних зборів ак-
ціонерів (Протокол №2 від 03.11.2017 року)   у зв'язку з припинення ПАТ
"Поліссяхліб" шляхом перетворенням в ТДВ "Поліссяхліб" припинено пов-
новаження:

- Голови наглядової ради Нагорнюка Віктора Володимировича, поса-
дова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. На посаді пе-
ребував протягом 2 рокiв та 6-ти мiсяцiв. Посадова особа є акцiонером,
що володiє 55,5662% статутного капiталу товариства. 

- Члена наглядової ради Коробки Вікторії Вікторівни, посадова особа
згоди на розкриття паспортних даних не надала. На посаді перебувала
протягом  протягом 2 рокiв та 6-ти місяців. Посадова особа є акцiонером,
що володiє 4,6948% статутного капiталу товариства;

- Члена наглядової ради  Киреї Миколи Івановича,  посадова особа
згоди на розкриття паспортних даних не надала. На посадi перебував
протягом 5 рокiв та 6-ти місяців. Особисто акцiями емiтента не володiє, є
представником акцiонера- територiальної громади м.Рiвне (Рiвненської
мiської ради), що володiє 25,9998% статутного капiталу товариства;

- Члена наглядової ради Мудрика Олега Васильовича, посадова осо-
ба згоди на розкриття паспортних даних не надала. На посаді перебував
протягом  5 рокiв та 6-ти місяців. Посадова особа є акцiонером, що воло-
дiє 0,0659% статутного капiталу товариства;

- Члена наглядової ради Левченко Ірини Степанівни, посадова особа
згоди на розкриття паспортних даних не надала. На посаді перебувала
протягом 5 рокiв та 6-ти місяців. Посадова особа є акцiонером, що воло-
дiє 0,0989% статутного капiталу товариства.

Всі посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не мають.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Найменування посади Голова комiсiї з припи-
нення Коробка Олександр Федорович 03.11.2017 р.

Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку
діяльності

ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСІФІКОВАНОГО ВЕНЧУР-
НОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 

"СЛОБОЖАНЕЦЬ", код за ЄДРІСІ 233933 (далі -Фонд)
Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИ-
ЦІЙНІ ПРОЕКТИ" (код за ЄДРПОУ 35246152)  (далі -КУА)  06.11.2017
(протокол №11) прийнято рішення щодо продовження строку діяльності
Фонду до 04.02.2028.

Викуп інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду здійснює
КУА(Фонд)  на підставі поданої учасником заявки, форма якої встановле-
на чинним законодавством.

Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - за-
ява), контактний телефон: вул. Гаршина,буд.8, м. Харків, 61002; (057)
751-35-55.

Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників: з
10.11.2017 по 10.02.2018.

Перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним осо-
бам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з
учасниками: для фізичних осіб:паспорт, довідку про реєстраційний номер
облікової картки платника податків України, довідка банку, в якому відкри-
то рахунок, і номер поточного рахунку: для юридичних осіб: виписка з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприєм-
ців, довідка банку про відкриття поточного рахунку, протокол про обрання
виконавчого органу, паспорт та довідка про реєстраційний номер обліко-
вої картки платника податків України керівника (директора).

Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здій-
снюватимуться розрахунки з учасниками: визначається виходячи з вар-
тості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фон-
ду, що перебуває в обігу, станом на день прийняття рішення про продов-
ження строку діяльності Фонду - 06.11.2017.

Строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки: з 20.11.2017
по 20.02.2018.

Депонування коштів на користь учасників Фонду, які подали заявки з
метою викупу їх інвестиційних сертифікатів, але не звернулися в установ-
лені строки для отримання розрахунку, будуть здійснені не пізніше одно-
го календарного року з дати прийняття рішення про продовження строку
діяльності Фонду.

Директор КУА  Бесараб Д.А.

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №211, 7 листопада 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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до уваги акціонерів
приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Життя та пенсія»
Адреса місцезнаходження:  

04050, м. Київ, вул. Герцена, 10  
(надалі – Товариство)

 1. 23 листопада 2017 року відбудуться позачергові загальні збори 
акціонерів Товариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, 
каб. 420. початок зборів об 15 - 00 годині. 

 2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 23 листопада 2017 року з 
14-30 до 14-50 за місцем проведення позачергових загальних зборів.

 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у по-
зачергових загальних зборах акціонерів – 17 листопада 2017 року (станом 
на 24 -00).

 4. 
порядоК денний поЗаЧерГовиХ ЗаГальниХ ЗБорІв 

аКцІонерІв товариСтва:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту проведення позачергових загальних 

зборів акціонерів Товариства.
3. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів 

Товариства.

4. Про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про під-
писанта Товариства.

 5. Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових 
загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням То-
вариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, каб. 420, в робочий 
час - з 9-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-30 до 14-30), а в день прове-
дення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення. Від-
повідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
О.В.Сапацинський.

 Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам 
акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного 
законодавства. Телефон для довідок (044) 2062885.

 51 Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до порядку денного розміщено на веб-сайті http://lifeandpension.emitents.
net.ua/.

 Генеральний директор  о.в. Сапацинський

приватне аКцІонерне товариСтво
«СтраХова КомпанІя «Життя та пенСІя»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"  

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.  

1. Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 03.11.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а са-
ме укладення кредитного договору №016-2017 вiд 03.11.2017р. з ТОВ "УК-
РIНВЕСТ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ - 40338302), вiдповiдно до якого ТОВ "УК-
РIНВЕСТ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ - 40338302) надається кредит у виглядi
вiдновлювальної вiдзивної кредитної лiнiї з лiмiтом 1 000 000 (один мiльй-
он) доларiв США 00 центiв пiд 12 % рiчних в доларах США, строком корис-
тування на 12 мiсяцiв, на поповнення обiгових коштiв для здiйснення гос-
подарчої дiяльностi. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 26 931 тис.
грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi становить 219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними ос-

танньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 12,3 %.
2. Спостережною радою Банку 03.11.2017 прийняте рiшення про вчи-

нення значного правочину, а саме укладення договору застави товарiв в
оборотi №016-2017-1-Т вiд 03.11.2017р., укладеного з Заставодавцем - ТОВ
"УКРIНВЕСТ-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ - 40338302, вiдповiдно до якого в забез-
печення виконання зобов'язань ТОВ "УКРIНВЕСТ-ТРЕЙД" за кредитним до-
говором №016-2017 вiд 03.11.2017р. у заставу Банку передаються товари в
оборотi, а саме: насiння соняшнику у кiлькостi 4822 тон ринковою вартiстю
43 398 000,00 грн. (без ПДВ). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить 43
398 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi становить 219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi май-
на або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 19,8 %.

3. Спостережною радою Банку 03.11.2017 прийняте рiшення про вчи-
нення значного правочину, а саме на участь Банку в проведеннi операцiї з
розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овер-
найт 03.11.2017 на суму 34 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або пос-
луг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства,
становить: 34 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiч-
ної фiнансової звiтностi становить 219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринко-
вої вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi ак-
тивiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)
складає 15,5%.

ІІІ.  Підпис. 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 2.Найменування посади Голова Прав-
ління Петренко Олександр Федорович  06.11.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"  

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.  

1. Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 03.11.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а са-
ме укладення кредитного договору №016-2017 вiд 03.11.2017р. з ТОВ "УК-
РIНВЕСТ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ - 40338302), вiдповiдно до якого ТОВ "УК-
РIНВЕСТ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ - 40338302) надається кредит у виглядi
вiдновлювальної вiдзивної кредитної лiнiї з лiмiтом 1 000 000 (один мiльй-
он) доларiв США 00 центiв пiд 12 % рiчних в доларах США, строком корис-
тування на 12 мiсяцiв, на поповнення обiгових коштiв для здiйснення гос-
подарчої дiяльностi. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 26 931 тис.
грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi становить 219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними ос-

танньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 12,3 %.
2. Спостережною радою Банку 03.11.2017 прийняте рiшення про вчи-

нення значного правочину, а саме укладення договору застави товарiв в
оборотi №016-2017-1-Т вiд 03.11.2017р., укладеного з Заставодавцем - ТОВ
"УКРIНВЕСТ-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ - 40338302, вiдповiдно до якого в забез-
печення виконання зобов'язань ТОВ "УКРIНВЕСТ-ТРЕЙД" за кредитним до-
говором №016-2017 вiд 03.11.2017р. у заставу Банку передаються товари в
оборотi, а саме: насiння соняшнику у кiлькостi 4822 тон ринковою вартiстю
43 398 000,00 грн. (без ПДВ). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить 43
398 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi становить 219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi май-
на або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 19,8 %.

3. Спостережною радою Банку 03.11.2017 прийняте рiшення про вчи-
нення значного правочину, а саме на участь Банку в проведеннi операцiї з
розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овер-
найт 03.11.2017 на суму 34 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або пос-
луг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства,
становить: 34 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiч-
ної фiнансової звiтностi становить 219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринко-
вої вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi ак-
тивiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)
складає 15,5%.

ІІІ.  Підпис. 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 2.Найменування посади Голова Прав-
ління Петренко Олександр Федорович  06.11.2017

Додаток 8
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій 

міжнародних фінансових організацій та їх обігу 
(підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу III)

проспект емісії облігацій підприємства,
щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан
1. Загальна інформація про емітента:

1) повне найменування Приватне Підприємство «СИХІВСЬКЕ»
2) скорочене найменування (за наявності): ПП «СИХІВСЬКЕ»
3) код за ЄДРПОУ: 33562356
4) місцезнаходження: 79066, Україна, м. Львів, вулиця Манастирського, буд.2.
5) засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта): e-mail: dim@sykhivske.lviv.

ua тел./факс (032) 242-26-88
6) дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію 

емітента: 18.05.2005 р. Виконавчий комітет Львівської міської ради Львівської об-
ласті

7) предмет і мета діяльності: 2. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦІЛІ ПІДПРИЄМ-
СТВА

Ціллю діяльності Підприємства є одержання прибутку, задоволення суспільних 
потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного при-
бутку соціальних та економічних інтересів Засновника.

2.1. Предметом (напрямками) основної діяльності Підприємства є: 
2.1.1 ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ, ТУРИЗМ: 

- тимчасове розміщування (діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщу-
вання; діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового 
проживання; надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і 
причепів; діяльність інших засобів тимчасового розміщування); - діяльність із забез-
печення стравами та напоями (діяльність ресторанів, надання послуг мобільного 
харчування; постачання готових страв; обслуговування напоями); - діяльність турис-
тичних операторів; - діяльність туристичних агентств; - надання інших послуг броню-
вання та пов'язана з цим діяльність; - організування інших видів відпочинку та розваг.

2.1.2. РОЗДРІБНА ТА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ: - роздрібна торгівля хлібобулочними 
виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих 
магазинах; - роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих ма-
газинах; - роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих 
магазинах; - роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і про-
грамним забезпеченням у спеціалізованих магазинах; - діяльність посередників, що 
спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; - оптова торгівля побутовими електро-
товарами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запи-
сування, відтворювання звуку й зображення; - оптова торгівля електронним і телеко-
мунікаційним устаткуванням, деталями до нього; - оптова торгівля іншими машинами 
й устаткуванням; - оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуван-
ням; - оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами; - оптова торгівля цукром, 
шоколадом і кондитерськими виробами; - роздрібна торгівля побутовими електрото-
варами в спеціалізованих магазинах; - роздрібна торгівля в спеціалізованих магази-
нах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, 
відтворювання звуку й зображення; - оптова торгівля комп'ютерами, периферійним 
устаткуванням і програмним забезпеченням; - оптова торгівля іншими офісними ма-
шинами й устаткуванням; - оптова торгівля хімічними продуктами; - роздрібна торгів-
ля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; - оптова та роздрібна 
торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт (торгівля автотран-
спортними засобами, мотоциклами, деталями та приладдям до них; технічне обслу-
говування та ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів); - оптова торгівля (оптова 
торгівля за винагороду чи на основі контракту, сільськогосподарською сировиною та 
живими тваринами, продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, то-
варами господарського призначення, інформаційним і комунікаційним устаткуван-
ням, іншими машинами й устаткуванням; інші види спеціалізованої оптової торгівлі; 
неспеціалізована оптова торгівля); - оптова торгівля деревиною, будівельними мате-
ріалами та санітарно-технічним обладнанням; - діяльність посередників у торгівлі 
текстильними виробами, одягом, хутром, взяттям і шкіряними виробами; - діяльність 
посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літака-
ми; - діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та 
санітарно-технічними виробами; - діяльність посередників у торгівлі товарами широ-
кого асортименту; - оптова торгівля одягом та взуттям; - роздрібна торгівля текстиль-
ними товарами в спеціалізованих магазинах; - роздрібна торгівля одягом у спеціалізо-
ваних магазинах; - роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, 
одягом і взяттям; - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; - роздріб-
на торгівля (роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, продуктами харчуван-
ня, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгів-
ля пальним, інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих 
магазинах; роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеці-
алізованих магазинах; роздрібна торгівля товарами культурного призначення та това-
рами для відпочинку в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими товара-
ми в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля з лотків і на ринках).

2.1.3. ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ: 
- виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних конди-

терських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; - виробництво харчових 
продуктів (виробництво м'яса та м'ясних продуктів; перероблення та консервування 
риби, ракоподібних і молюсків; перероблення та консервування фруктів і овочів; ви-
робництво олії та тваринних жирів, молочних продуктів, продуктів борошномельно-
круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів, хліба, хлібобулочних і 
борошняних виробів, інших харчових продуктів; виробництво готових кормів для 
тварин); - виробництво напоїв; - виробництво тютюнових виробів; - текстильне ви-

робництво (підготування та прядіння текстильних волокон; ткацьке виробництво; 
оздоблення текстильних виробів; виробництво інших текстильних виробів);- вироб-
ництво одягу (виробництво одягу; виготовлення виробів із хутра; виробництво трико-
тажного та в'язаного одягу); - виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
(дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-
сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра; виробництво взуття); - оброблення 
деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення 
виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння (лісопильне та стругальне 
виробництво; виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних мате-
ріалів для плетіння); - виробництво паперу та паперових виробів (виробництво папе-
рової маси, паперу та картону); - поліграфічна діяльність, тиражування записаної 
інформації (поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг; тиражування 
звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення); - виробництво коксу та продуктів 
нафто перероблення; - виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (виробни-
цтво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного 
каучуку в первинних формах, пестицидів та іншої агрохімічної продукції, фарб, лаків 
і подібної продукції, друкарської фарби та мастик, мила та мийних засобів, засобів 
для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів, іншої хімічної про-
дукції; виробництво штучних і синтетичних волокон); - виробництво основних фар-
мацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів; - виробництво гумових і пласт-
масових виробів; - виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
(виробництво скла та виробів зі скла, вогнетривких виробів, будівельних матеріалів 
із глини, іншої продукції з фарфору та кераміки; виробництво цементу, вапна та гіп-
сових сумішей; виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу; різання, оброблен-
ня та оздоблення декоративного та будівельного каменю; виробництво абразивних 
виробів і неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших угруповань); - 
металургійне виробництво (виробництво чавуну, сталі та феросплавів, труб, порож-
нистих профілів і фітингів зі сталі, іншої продукції первинного оброблення сталі; ви-
робництво дорогоцінних та інших кольорових металів; лиття металів); - виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і устаткування (виробництво будівельних 
металевих конструкцій і виробів, металевих баків, резервуарів і контейнерів, паро-
вих котлів, крім котлів центрального опалення, виробництво зброї та боєприпасів; 
кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія; обро-
блення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих 
виробів; виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загально-
го призначення, інших готових металевих виробів); - виробництво комп'ютерів, елек-
тронної та оптичної продукції (виробництво електронних компонентів і плат, 
комп'ютерів і периферійного устаткування, обладнання зв'язку, виробництво елек-
тронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтво-
рювання звуку й зображення; виробництво інструментів і обладнання для вимірю-
вання, дослідження та навігації; виробництво годинників; виробництво 
радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування; виробни-
цтво оптичних приладів і фотографічного устаткування, магнітних і оптичних носіїв 
даних); - виробництво електричного устаткування (виробництво електродвигунів, 
генераторів, трансформаторів, електророзподільної та контрольної апаратури, ба-
тарей і акумуляторів; виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв, 
електричного освітлювального устаткування; виробництво побутових приладів та 
іншого електричного устаткування); - виробництво інших машин і устаткування (ви-
робництво машин і устаткування загального призначення, машин і устаткування для 
сільського та лісового господарства, металообробних машин і верстатів, інших ма-
шин і устаткування спеціального призначення); - виробництво автотранспортних за-
собів, причепів і напівпричепів (виробництво кузовів для автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів, вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів); 
- виробництво інших транспортних засобів (будування суден і човнів; виробництво 
залізничних локомотивів і рухомого складу, повітряних і космічних літальних апара-
тів, супутнього устаткування, військових транспортних засобів; виробництво інших 
транспортних засобів); - виробництво меблів; - виробництво іншої продукції (вироб-
ництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів, музичних інструментів, 
спортивних товарів, ігор та іграшок, медичних і стоматологічних інструментів і мате-
ріалів, виробництво іншої продукції); - ремонт і монтаж машин і устаткування (ремонт 
і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування; уста-
новлення та монтаж машин і устаткування). 

2.1.4. ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІІ: 
- видавнича діяльність (видання книг, періодичних видань та інша видавнича 

діяльність; видання програмного забезпечення); - виробництво кінофільм та відео-
фільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів; - діяльність у сфері мовлення 
(в т.ч. радіо- та телевізійного мовлення); - телекомунікації (електрозв'язок, діяльність 
у сфері дротового та бездротового, супутникового електрозв'язку; інша діяльність у 
сфері електрозв'язку); - комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з 
ними діяльність; - консультування з питань інформатизації;- надання інформаційних 
послуг (оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними 
діяльність; веб-портали; надання інших інформаційних послуг).

2.1.5. ОПЕРАЦІІ 3 НЕРУХОМИМ МАЙНОМ: 
- операції з нерухомим майном (купівля та продаж власного нерухомого майна; 

надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 
операції з нерухомим майном за винагороду тощо).

2.1.6. ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 
- надання фінансових послуг (грошове посередництво; діяльність холдингових 

компаній: створення трастів, фондів та подібних фінансових суб'єктів; надання ін-
ших фінансових послуг); - страхування, перестрахування та недержавне пенсійне 
забезпечення (страхування; перестрахування; недержавне пенсійне забезпечен-
ня);- інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.; - допоміжна діяльність 
у сферах фінансових послуг, страхування та пенсійного забезпечення; управління 
фондами;
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- консультування з питань керування; - консультування з питань комерційної ді-
яльності й керування; - діяльність у сфері зв’язків із громадськістю. 

2.1.7. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ: 
- добування кам'яного та бурого вугілля; - добування сирої нафти та природного 

газу; - добування металевих руд (добування залізних руд та руд кольорових металів); 
- добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів (добування каменю, піску 
та глини, корисних копалин та розроблення кар'єрів); - надання допоміжних послуг у 
сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів (надання допоміжних послуг 
у сфері добування нафти та природного газу, у сфері добування інших корисних ко-
палин і розроблення кар'єрів). 

2.1.8. ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІІЖНОГО ОБ-
СЛУГОВУВАННЯ: 

- оренда, прокат і лізинг (надання в оренду автотранспортних засобів; прокат по-
бутових виробів і предметів особистого вжитку; надання в оренду офісних машин і 
устаткування; надання в оренду інших машин, устаткування, обладнання та товарів; 
лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених автор-
ськими правами); - діяльність із працевлаштування (діяльність агентств працевлашту-
вання та агентств тимчасового працевлаштування, інша діяльність із забезпечення 
трудовими ресурсами); - діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, на-
дання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність; - діяльність охоронних 
служб та проведення розслідувань, в т.ч. обслуговування систем безпеки; - обслугову-
вання будинків і територій (комплексне обслуговування об'єктів; діяльність із прибиран-
ня; надання ландшафтних послуг); - адміністративна та допоміжна офісна діяльність, 
інші допоміжні комерційні послуги (діяльність телефонних центрів; організація конгре-
сів і торговельних виставок; надання інших допоміжних комерційних послуг). 

2.1.9. ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО 
ПОВ1ТРЯ: 

- виробництво електроенергії (експлуатацію генеруючих систем із виробництва 
електроенергії; у т.ч. теплових, ядерних, гідроелектричних і газових турбін, дизельних 
станцій чи інших поновлюваних джерел); - передача електроенергії (експлуатацію сис-
тем передачі електроенергії від місця виробництва до пунктів розподілення); - розподі-
лення електроенергії (експлуатацію розподільчих систем (які включають лінії електро-
передач, опори ЛЕП, вимірювальні прилади та кабелі), які доставляють електроенергію 
від розподільчих систем до кінцевого споживача); - торгівля електроенергією (продаж 
електроенергії споживачам, діяльність посередників або представників, які організову-
ють постачання електроенергії через мережі електропередач, що їх експлуатують інші 
особи, контроль подачі електроенергії та пропускної здатності); - виробництво газу, 
розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи, торгівля 
газом через місцеві (локальні) трубопроводи (виробництво газу та розподілення при-
родного або синтетичного газу споживачам через систему місцевих (локальних) газо-
проводів. Діяльність продавців газу або посередників у цій сфері, що беруть участь в 
організації продажу природного газу через розподільчі системи, що їх експлуатують 
інші особи, також віднесені до цієї групи. Експлуатація магістральних газопроводів, 
прокладених на далекі відстані і з'єднують виробників газу із його споживачами, або 
прокладених між міськими центрами, не включені до цієї групи і відносяться до діяль-
ності з транспортування газу; - постачання пари, гарячої води та кондиційованого 
повіт ря (виробництво, збирання та розподілення пари, гарячої води для центрального 
опалення, виробництва енергії та інших цілей виробництво та розподілення охолодже-
ного повітря, виробництво; - розподілення охолодженої води з метою охолодження, 
виробництво льоду як для харчових, так і для нехарчових цілей (для охолодження).

2.1.10. ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ 3 ВІДХОДАМИ: 
- забір, очищення та постачання води; - каналізація, відведення й очищення стіч-

них вод; - збирання, оброблення й видалення відходів; - відновлення матеріалів (екс-
плуатацію полігонів для захоронення безпечних відходів, видалення безпечних від-
ходів шляхом спалювання або іншими методами, з одержуванням електроенергії 
або пари, компосту, замінників палива, біогазу та інших побічних продуктів для по-
дальшого використання, або без їх одержування оброблення органічних відходів для 
їх подальшої утилізації); - інша діяльність щодо поводження з відходами.

2.1.11. БУДІВНИЦТВО: 
- будівництво будівель (організація будівництва будівель; будівництво житлових і 

нежитлових будівель); - будівництво споруд (будівництво доріг і залізниць, комунікацій 
та інших споруд); - спеціалізовані будівельні роботи (знесення та підготовчі роботи на 
будівельному майданчику; електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні 
роботи; роботи із завершення будівництва; інші спеціалізовані будівельні роботи).

2.1.12. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОС-
ПОДАРСТВО: 

- лісове господарство та лісозаготівлі (лісівництво та інша діяльність у лісовому 
господарстві; лісозаготівлі; збирання дикорослих не деревних продуктів; надання до-
поміжних послуг у лісовому господарстві); - сільське господарство, мисливство та 
надання пов'язаних із ними послуг (вирощування однорічних і дворічних культур, 
багаторічних культур; відтворення рослин; тваринництво; змішане сільське госпо-
дарство; допоміжна діяльність у сільському господарстві та після урожайна діяль-
ність; мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг); - риб-
не господарство (рибальство та рибництво (аквакультура)). 

2.1.13. ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ: 

- наземний і трубопровідний транспорт (пасажирський залізничний транспорт 
міжміського сполучення; вантажний залізничний транспорт; інший пасажирський на-
земний транспорт; вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезен-
ня речей: трубопровідний транспорт); - водний транспорт (пасажирський, вантажний 
морський та річковий транспорт); - авіаційний транспорт (пасажирський, вантажний 
авіаційний та космічний транспорт); - складське господарство та допоміжна діяль-
ність у сфері транспорту; - поштова та кур'єрська діяльність.

2.1.14. МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК: 
- діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг; - функціонування бібліотек, 

архівів, музеїв та інших закладів культури; - організація азартних ігор; - діяльність у 
сфері спорту, організування відпочинку та розваг; - організування інших видів відпо-

чинку та розваг; - діяльність концертних та театральних залів, театральна та інша 
мистецька діяльність; інша видовищно-розважальна діяльність, а також діяльність 
ярмарок та атракціонів.

2.1.15. ТЕКСТИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО: - підготування та прядіння текстильних во-
локон; - ткацьке виробництво; - оздоблення текстильних виробів; - виробництво готових 
текстильних виробів, крім одягу; - виробництво інших текстильних виробів технічного та 
промислового призначення; - виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.; - виробни-
цтво трикотажного полотна; - виробництво іншого одягу й аксесуарів; - виробництво ін-
шого трикотажного та в’язаного одягу; - виробництво іншого верхнього одягу; - виробни-
цтво шапок, шарфів, рукавичок та ін.; - виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів 
та аналогічних виробів; - виробництво верхнього одягу; - виробництво спіднього одягу; 
- виробництво іншого одягу та аксесуарів; - ремонт та перероблення одягу; - виготов-
лення, переробка з давальницької сировини трикотажних виробів та ін.

2.1.16. ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 
- діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку (діяльність у сфері права, 

бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування); - діяль-
ність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування (діяльність 
у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження; діяльніс 
ть у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування; 
технічні випробування та дослідження); - наукові дослідження та розробки (дослі-
дження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, у сфері 
суспільних і гуманітарних наук); - фундаментальні дослідження: наукова теоретична 
та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержування нових знань про 
закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку, без будь-
якої конкретної мети, пов'язаної з використанням цих знань; прикладні дослідження: 
роботи, спрямовані на одержування нових знань із метою практичного їх використан-
ня, а також для розроблення технічних нововведень; - експериментальні розробки: 
систематична діяльність, яка спирається на наявні знання придбані в результаті до-
сліджень і/чи практичного досвіду, спрямована на виробництво нових матеріалів, 
продуктів чи пристроїв, впровадження нових процесів, систем та послуг чи значне 
удосконалення тих, що вже випускалися або були введені в дію; - рекламна діяль-
ність і дослідження кон'юнктури ринку; виявлення громадської думки; - інша профе-
сійна, наукова та технічна діяльність (спеціалізована діяльність із дизайну; діяльність 
у сфері фотографії; надання послуг перекладу); - ветеринарна діяльність. 

2.1.17. ОСВІТА: 
- освіта (дошкільна, початкова, середня, вища та інші види освіти; допоміжна ді-

яльність у сфері освіти); - діяльність у сфері права; - допоміжна діяльність у сфері 
освіти.

2.1.18. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ: 
- охорона здоров'я (діяльність лікарняних закладів; медична та стоматологічна 

практика; інша діяльність у сфері охорони здоров'я); - надання послуг догляду із за-
безпеченням проживання (діяльність із догляду за хворими із забезпеченням прожи-
вання; надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими 
вадами та хворих на наркоманію; надання послуг догляду із забезпеченням прожи-
вання для осіб похилого віку та інвалідів; надання інших послуг догляду із забезпе-
ченням проживання); - надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 
для осіб похилого віку та інвалідів; надання іншої соціальної допомоги без забезпе-
чення проживання.

2.1.19. РЕКЛАМА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ:
- організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу, 

організація власної телерадіокомпанії; - організація зйомки, постановки, виробни-
цтва, прокату та реалізації відео- та кінопродукції; - видавництво рекламно-
інформаційних матеріалів; - підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за за-
мовленнями підприємств і організацій.

2.1.20. НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ: 
- діяльність громадських організацій (діяльність організацій промисловців і під-

приємців, професійних організацій, професійних спілок, діяльність інших громад-
ських організацій); - ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого 
вжитку, в т.ч. обладнання зв'язку; - надання інших індивідуальних послуг; - реставра-
ційна діяльність.

2.1.21. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: експортно-імпортні операції; 
зовнішньоекономічна діяльність може здійснюватись в усіх перелічених вище на-
прямках діяльності (у тому числі пошук потенційних зарубіжних партнерів, здійснен-
ня функцій митного декларанта і надання послуг митного брокера, тощо).

2.1.22. ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕ ЗАБОРОНЕНІ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВ-
СТВОМ УКРАЇНИ.

2.2. Всі види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійсню-
ються Підприємством при наявності таких дозволів (ліцензій).

8) перелік засновників емітента: Громадяни України – Широн Мирон Васильович 
(розмір частки - 61% (61,00 грн.), Максимець Юрій Романович (розмір частки - 39% 
(39,00 грн.).

9) структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх 
формування та компетенція згідно з установчими документами емітента) 

Згідно із статутом підприємства органами управління є : - Загальні збори - Вищий 
орган управління Підприємства - Директор - Виконавчий орган управління Підпри-
ємства.

6.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
а) визначення основних напрямків діяльності Підприємства, затвердження пла-

нів його діяльності та звітів про їх виконання;
б) внесення змін і доповнень до Статуту;
в) створення та відкликання виконавчого органу Підприємства та членів ревізій-

ної комісії Підприємства;
г) затвердження річних результатів діяльності Підприємства, враховуючи його фі-

лії, дочірні підприємства, та представництва, затвердження звітів та висновків ревізій-
ної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку відшкодування збитків;

ґ) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представ-
ництв, інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів та положень, прий-



№211, 7 листопада 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

няття рішення про участь в якості учасника господарських товариств, спільних та 
інших підприємств, об'єднань підприємств;

д) винесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадо-
вих осіб – виконавчого органу Підприємства;

е) затвердження внутрішнього регламенту, правил процедури та інших внутріш-
ніх документів Підприємства, визначення організаційної структури Підприємства;

є) затвердження умов оплати праці посадових осіб Підприємства, його філій, 
представництв, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств;

ж) затвердження договорів (угод), укладених Підприємством;
з) розміщення депозитів, прийняття рішень щодо отримання кредитів, відкриття 

кредитних ліній, отримання цільової безпроцентної позики як в установах банку, так 
в інших фінансових установах, а також у фізичних осіб;

и) прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, призначення лік-
відаційної комісії (ліквідатора), затвердження ліквідаційного балансу, а також припи-
нення діяльності філій, представництв інших відокремлених підрозділів;

і) вирішення питання про прийняття нових осіб до складу засновників Підприєм-
ства та виключення їх.

й) встановлення розміру, форми та порядку внесення засновником додаткових 
внесків до Статутного фонду Підприємства.

к) вирішення питання щодо обсягів комерційної таємниці на Підприємстві;
л) обмеження повноважень посадових осіб виконавчого органу Підприємства у 

випадку, коли виконання ними своїх повноважень може призвести до нанесення 
збитків Підприємству.

6.3. Чергове засідання Загальних зборів відбувається не рідше 2 разів на рік.
6.4. Виконавчим органом Підприємства є Директор.
Директор вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що від-

несені до компетенції Загальних зборів.
Директор підзвітний Засновнику і організує виконання їх рішень. Директор не 

вправі приймати рішення, обов’язкові для Загальних зборів .
Директор діє від імені Підприємства без довіреності в межах повноважень, пе-

редбачених цим Статутом.
При розгляді питання щодо призначення чи звільнення з посади директора чи 

його заступника, Засновники, які володіють в сукупності не менше 50 % розміру ста-
тутного капіталу, мають право на внесення пропозиції щодо призначення або звіль-
нення однієї із кандидатур (директора, або заступника директора Підприємства).

6.5. Директор Підприємства:
− діє без довіреності від імені Підприємства в межах своєї компетенції, видає 

накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на ро-
боту і звільняє працівників, розпоряджається майном і коштами Підприємства, ви-
ступає розпорядником кредитів, представляє Підприємство у відносинах з вітчизня-
ними і зарубіжними юридичними та фізичними особами;

− вчиняє інші юридичні дії та видає доручення про укладення вищевказаних до-
говорів та представництво інтересів Підприємства іншими особами. 

− здійснює керівництво діяльністю Підприємства і несе персональну відповідаль-
ність за виконання покладених на нього завдань;

− призначає на посади працівників Підприємства, його філій та представництв, 
інших підрозділів, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, а також звільняє 
з роботи, укладає трудові договори (контракти) з працівниками. Представляє інтер-
еси Підприємства в органах державної влади та управління, у суді та господарсько-
му суді, громадських організаціях, перед іншими підприємствами, установами та 
організаціями всіх форм власності та фізичними особами;

 Засновник може виконувати обов’язки Директора, прийнятий на посаду за тру-
довим договором (контрактом) або без нього.

6.6. Контроль за діяльністю Директора здійснюється Засновником.
10) інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, 

повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, ста-
жу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює пов-
новаження одноосібного виконавчого органу: Кучма Тарас Євгенович – директор, 
1982 р.н., освіта вища, магістр фізичного виховання, виробничий стаж 13 років , на 
даній посаді 2 роки, основне місце роботи.

голова та члени наглядової ради (за наявності): -
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності): - 
корпоративний секретар (за наявності) : - 
головний бухгалтер (за наявності): -
11) відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконав-

чого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, 
за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому по-
даються документи: Прізвище, ім'я та по-батькові : Кучма Тарас Євгенович, Посада 
Директор , Середньомісячна заробітна оплата праці, за 2016рік - 1500 грн., Серед-
ньомісячна заробітна оплата праці, за IІ квартал 2017 року - 7000 грн. 

2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:
1) розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про публічне 

розміщення облігацій: 90 437 (дев’яносто тисяч чотириста тридцять сім) гривень 
00 копійок, станом на 21.09.2017 р. сплачений повністю.

2) розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів 
виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій) : 
Кучма Тарас Євгенович - директор володіє 50 відсотків статутного капіталу

3) перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 
10 %: Широн Мирон Васильович (частка у статутному капіталі-25%) ; Максимець 
Юрій Романович (частка у статутному капіталі-25%); Кучма Тарас Євгенович (частка 
у статутному капіталі-50%)

4) розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує даті 
прийняття рішення про публічне розміщення облігацій: розмір власного капіталу ста-
ном на 30.06.2017. р. є від’ємною величиною і складає (-327 356,00) (мінус Триста 
двадцять сiм тисяч триста п'ятдесят шiсть грн. 00 коп.)

3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:
1) інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням рек-

візитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні сві-
доцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної 
суми випуску, форми випуску, форми існування : 

Іменні цільові облігації серії А : Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів 
Реєстраційний №110/2/2016, дата реєстрації: 03.11.2016 р., дата видачі: 02.12.2016., 
видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; на іменні цільо-
ві забезпечені облігації кількістю 536 610 ( П'ятсот тридцять шiсть тисяч шiстсот де-
сять) штук, номінальною вартістю 80,40 ( Вiсiмдесят грн. 40 коп.), загальна сума ви-
пуску 43 143 444,00 ( Сорок три мільйони сто сорок три тисячi чотириста сорок 
чотири грн. 00 коп.), форма існування бездокументарна; 

Іменні цільові облігації серії В : Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів 
Реєстраційний №111/2/2016, дата реєстрації: 03.11.2016 р., дата видачі: 04.01.2017., 
видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; на іменні цільо-
ві забезпечені облігації кількістю 71 416 (Сiмдесят одна тисяча чотириста шiстнадцять) 
штук, номінальною вартістю 80,20 ( Вiсiмдесят грн. 20  коп.), загальна сума випуску 
5 727 563,20 (П’ять мiльйонiв сiмсот двадцять сiм тисяч п'ятсот шiстдесят три грн. 
20 коп.), форма існування бездокументарна; 

Іменні цільові облігації серії С : Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів 
Реєстраційний №110/2/2016, дата реєстрації: 03.11.2016 р., дата видачі: 04.01.2017., 
видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; на іменні цільо-
ві забезпечені облігації кількістю 24 ( Двадцять чотири) штуки, номінальною вартістю 
41 130,20 ( Сорок одна тисяча сто тридцять грн. 20 коп.), загальна сума випуску 
987 124,80 ( Дев'ятсот вiсiмдесят сiм тисяч сто двадцять чотири грн. 80 коп.), форма 
існування без документарна.

2) відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери 
емітента (у разі здійснення таких операцій): Публічне акціонерне товариство «Фон-
дова біржа ПФТС» (місцезнаходження: 01004 м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 
6 (шостий поверх); тел./факс: 277-50-00, 277-50-01; код за ЄДРПОУ: 21672206; місце 
та дата проведення державної реєстрації: зареєстроване Печерською районною у 
місті Києві державною адміністрацією 25.03.1997; дані ліцензії на здійснення про-
фесійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондо-
вому ринку: серія АД №034421; видана 11.06.2012 на підставі рішення № 261 від 
05.03.2009 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; строк дії ліцен-
зії з 05.03.2009 по 05.03.2019)

3) відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента: Обліга-
ції Емітента не включені до лістингу жодного організатора торгівлі цінними паперами.
4. Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:

1) чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що пере-
дував кварталу, у якому подаються документи): Станом на 30.06.2017 р чисельність 
штатних працівників – 3 (три)

2) перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із 
зазначенням терміну закінчення їх дії: Декларація про початок будівельних робіт за-
реєстровано Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Львів-
ській області 31.05.2016 р. за № ЛВ083161520513 та Управління «Дозвільний офіс» 
Львівської міської Ради 23.05.2016 р. за № 2-11273-07; Декларація про початок буді-
вельних робіт зареєстровано Інспекцією державного архітектурно-будівельного 
контролю у Львівській області 06.06.2017 р. за №  ЛВ083171573556

3) опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував квар-
талу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх 
емісії, а саме, дані про:

- обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) 
емітент: Станом на 30.06.2017 р. - обсяг становить 0 (нуль) грн.;

- ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент: 
Ринком збуту є ринок житлової нерухомості у м. - Споживачем робіт та послуг емітен-
та є фізичні та юридичні особи. Особливостями розвитку будівельної галузі є те, що 
на сьогодні в регіоні відсутня достатня кількість новозбудованого житла при наявнос-
ті тенденції зростання попиту серед населення.

- обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента: Станом на 30.06.2017 р. 
Емітентом інвестиційна діяльність не здійснювалась.

- стратегію досліджень та розробок: Наукові дослідження та розробки емітентом 
не проводилися. У зв’язку із зміною напрямку діяльності емітент проводив моніто-
ринг новітніх технологій в галузі будівництва та архітектури, з метою залучення роз-
робок та устаткування, які суттєво знизять собівартість будівництва, поліпшать екс-
плуатаційні якості, споживчу та екологічну безпеку житла.

- основних конкурентів емітента: ПАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ», Буді-
вельна корпорація «Ріел», ТзОВ «Житлово-будівельна компанія «Ваш дім»

- відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпора-
ціях, інших об'єднаннях підприємств: Емітент не бере участь в асоціаціях, консорціу-
мах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств.

- відомості про філії та представництва емітента: Емітент філії та представництв 
немає

4) відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім 
банків)):

- які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій: кре-
дитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид 
правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання 
за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок 
виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кре-
дитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припи-
нення зобов'язань за укладеним кредитним правочином: Станом на дату прийняття 
рішення про розміщення облігацій (21.09.2017 року) у Емітента немає грошових 
зобов'язань (кредитні правочини та зміни до них). Відповідно Рішення судів, що сто-
суються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним 
правочином відсутні.

- які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладан-
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ня правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним 
правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валю-
та зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення 
прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашен-
ня; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань 
за укладеним кредитним правочином : Відсутні .

5) можливі фактори ризику в діяльності емітента : Політичні ризики, пов'язані з 
нестабільністю господарського, податкового, банківського, земельного та іншого за-
конодавств в Україні; Юридичні ризики, пов'язані з недосконалістю законодавства, 
нечітко оформленими документами, неясністю судових заходів у випадку розбіжнос-
тей між засновниками; Технічні ризики, пов'язані із можливо невчасним будівни-
цтвом, затримка у введенні в експлуатацію технічних систем; Макроекономічні та 
форс-мажорні ризики; Економічні ризики, пов’язані із непередбачливістю ринкової 
кон'юнктури, обсягів попиту та його структури, поведінки споживачів, рівня цін; По-
гіршення загальної економічної ситуації в країні. Недосконалість законодавства в 
сфері планування територій і забудов міста, житлової політики, розробки енерго- та 
екологоефективних архітектурно-будівельних систем, тощо.

6) перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки: Підприємство 
планує завершити будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. А.Манас-
тирського, 2(будинок №01 на генплані), та розпочати будівництво житлового будинку 
з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на 
вул. А.Манастирського, 2(будинок №02 на генплані)

7) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками 
статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства: Емітент не воло-
діє корпоративними правами інших юридичних осіб.

8) відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування 
санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився 
емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій: 
Провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи 
юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох 
років, що передували року здійснення розміщення облігацій не застосовувались.

9) фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував кварта-
лу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії обліга-
цій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший 
сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух 
грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності

Додаток 1 до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта 
малого підприємництва"

фІнанСовий ЗвІт 
СУБ'ЄКта малоГо пІдприЄмництва

Коди
Дата (рік, 
місяць, 
число)

17/ 06/ 30

Підприємство: ПП "Сихівське" за ЄДРПОУ 33562356
Територія: Україна, Львівська область, 
Сихівський район м. Львова

за КОАТУУ 4610136800

Організаційно-правова форма господарювання 
Приватне підприємство

за КОПФ

Орган державного управління за КОДУ
Вид економічної діяльності: Надання в оренду й 
експлуатацію власного чи орендованого 
нерухомого майна

за КВЕД 68.20

Середня кількість працівників 3
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим 
знаком
Адреса, телефон: вул. Манастирського, буд. 2, 
м. Львів, 79066
Складено (зробити позначку "V" у відповідній 
клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності
1. Баланс

на 30 червня 2017 року
Форма № 1-м код за ДКУД 1801006

актив Код 
рядка

на початок 
звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

І. необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 10 339,5 20 129,5
Основні засоби: 1010 94,7 94,0
 Первісна вартість 1011 95,3 95,4
 Знос 1012 (0,6) (1,4)
Довгострокові біологічні активи: 1020 0,0 0,0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0,0 0,0
Інші необоротні активи 1090 0,0 0,0
Усього за розділом І 1095 10 434,2 20 223,5

ІІ. оборотні активи
Запаси 1100 76,2 1 782,9
 у тому числі готова продукція 1103 0,0 0,0
Поточні біологічні активи 1110 0,0 0,0
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги

1125 0,0 5,4

Дебіторська заборгованість за розрахунка-
ми з бюджетом

1135 1 806,6 3 895,1

 у тому числі з податку на прибуток 1136 0,0 0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 22 118,2 23 478,6
Поточні фінансові інвестиції 1160 0,0 0,0
Гроші та їх еквіваленти 1165 15004,6 619,6
Витрати майбутніх періодів 1170 98,9 82,7
Інші оборотні активи 1190 0,0 0,0
Усього за розділом ІІ 1195 39 104,5 29 864,3

III. необоротні активи та групи вибуття 1200 0,0 0,0
Баланс 1300 49 538,7 50 087,8

пасив Код 
рядка

на початок 
звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

І. власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 90,4 90,4
Додатковий капітал 1410 0,0 0,0
Резервний капітал 1415 0,0 0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1420 -650,3 -417,8

Неоплачений капітал 1425 0,0 0,0
Усього за розділом І 1495 -559,9 -327,4

пасив Код 
рядка

на початок 
звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

II.довгострокові зобовязання, цільове 
фінансування та забезпечення 

1595 49 858,1 49 858,1

ІII. поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0,0 0,0
Поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями

1610 0,0 0,0

Поточна кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги

1615 17,5 476,3

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом

1620 25,7 28,5

у тому числі з податку на прибуток 1621 0,0 0,0
Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками зі страхування

1625 0,3 2,1

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з оплати праці

1630 1,2 8,2

Доходи майбутніх періодів 1665 0,0 0,0
Інші поточні зобов’язання 1690 195,8 42,0
Усього за розділом ІII 1695 240,5 557,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротни-

ми активами, утримуваними для 
продажу, та групами вибуття

1700 0,0 0,0

Баланс 1900 49 538,7 50 087,8
2. Звіт про фінансові результати

за перше півріччя 2017 року
Форма № 2-м код за ДКУД 1801007

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За 
попередній 

період
Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000 0,0 0,0

Інші операційні доходи 2120 323,5 0,0
Інші доходи 2240 142,3 0,0
разом доходи (2000+2120+2240) 2280 465,8 0,0
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)

2050 0,0 0,0

Інші операційні витрати 2180  (209,3) (12,2)
Інші витрати 2270 (24,0) 0,0
разом витрати (2050+2180+2270) 2285 (233,3) (12,2)
фінансовий результат до оподаткування 
(2280-2285)

2290 232,5 -12,2

податок на прибуток 2300 0,0 0,0
Чистий прибуток (збиток) (2290-2300) 2350 232,5 -12,2
Керівник Кучма Тарас Євгенович
Головний бухгалтер Відсутня посада

10) фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, у 
якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій: звіт 
про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний 
дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових 
коштів за період; примітки до фінансової звітності

Додаток 1 до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта 
малого підприємництва"

фІнанСовий ЗвІт 
СУБ'ЄКта малоГо пІдприЄмництва

Коди
Дата (рік, 

місяць, 
число)

16 / 12 / 31

Підприємство: ПП "Сихівське" за ЄДРПОУ 33562356
Територія: Україна, Львівська область, 
Сихівський район м. Львова

за КОАТУУ 4610136800
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Організаційно-правова форма господарюван-
ня Приватне підприємство

за КОПФ

Орган державного управління за КОДУ
Вид економічної діяльності: Надання в 
оренду й експлуатацію власного чи 
орендованого нерухомого майна

за КВЕД 68.20

Середня кількість працівників 1
Одиниця виміру : тис. грн. з одним 
десятковим знаком
Адреса, телефон: вул. Манастирського, 
буд. 2, м. Львів, 79066
Складено (зробити позначку "V" у відповідній 
клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтер-
ського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової 
звітності

1. Баланс
на 31 грудня 2016 року

Форма № 1-м код за ДКУД 1801006

актив Код 
рядка

на початок 
звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

І. необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 20,4 10 339,5
Основні засоби: 1010 90,3 94,7
 Первісна вартість 1011 90,3 95,3
 Знос 1012 0,0 0,6
Довгострокові біологічні активи: 1020 0,0 0,0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0,0 0,0
Інші необоротні активи 1090 0,0 0,0
Усього за розділом І 1095 110,7 10 434,2

ІІ. оборотні активи
Запаси 1100 0,0 76,2
 у тому числі готова продукція 1103 0,0 0,0
Поточні біологічні активи 1110 0,0 0,0
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги

1125 0,0 0,0

Дебіторська заборгованість за розрахун-
ками з бюджетом

1135 0,0 1 806,6

 у тому числі з податку на прибуток 1136 0,0 0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 300,0 22 618,2
Поточні фінансові інвестиції 1160 0,0 0,0
Гроші та їх еквіваленти 1165 8,4 15 004,6
Витрати майбутніх періодів 1170 394,5 98,9
Інші оборотні активи 1190 0,0 0,0
Усього за розділом ІІ 1195 702,9 39 604,5
III. необоротні активи та групи вибуття 1200 0,0 0,0
Баланс 1300 813,6 50 038,7

пасив Код 
рядка

на початок 
звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

І. власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 90,4 90,4
Додатковий капітал 1410 0,0 0,0
Резервний капітал 1415 0,0 0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1420 -17,2 -150,3

Неоплачений капітал 1425 0,0 0,0
Усього за розділом І 1495 73,2 -59,9

пасив Код 
рядка

на початок 
звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

II.довгострокові зобов'язання, цільове 
фінансування та забезпечення 1595 0,0 49 858,1

ІII. поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0,0 0,0
Поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями

1610 0,0 0,0

Поточна кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги

1615 0,0 17,5

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом

1620 18,0 25,7

у тому числі з податку на прибуток 1621 0,0 0,0
Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками зі страхування

1625 0,6 0,3

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з оплати праці

1630 1,2 1,2

Доходи майбутніх періодів 1665 0,0 0,0
Інші поточні зобов’язання 1690 720,6 195,8
Усього за розділом ІII 1695 740,4 240,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необорот-

ними активами, утримуваними для 
продажу, та групами вибуття

1700 0,0 0,0

Баланс 1900 813,6 50 038,7

2. Звіт про фінансові результати
за 2016 рік

Форма № 2-м код за ДКУД 1801007
Стаття Код 

ряд-
ка

За звітний 
період

За попере-
дній період

Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000 0,0 0,0

Інші операційні доходи 2120 38,3 0,0
Інші доходи 2240 0,0 0,0
разом доходи (2000+2120+2240) 2280 38,3 0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2050 0,0 0,0

Інші операційні витрати 2180 38,7 17,2
Інші витрати 2270 132,7 0,0
разом витрати (2050+2180+2270) 2285 171,4 17,2
фінансовий результат до оподаткування 
(2280-2285)

2290 -133,1 -17,2

податок на прибуток 2300 0,0 0,0
Чистий прибуток (збиток) (2290-2300) 2350 -133,1 -17,2
Керівник Кучма Тарас Євгенович
Головний бухгалтер Відсутня посада
 м.п.

5. Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:
- повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та 

по батькові аудитора : Господарське товариство з обмеженою відповідальністю, 
 аудиторська фірма «УкрЗахідАудит», код за ЄДРПОУ 20833340

- місцезнаходження або місце проживання: 79011, м. Львів, вул. Рутковича, 7, 
офіс 11а

- реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо 
емітент є професійним учасником ринку цінних паперів): Емітент не є професійним 
учасником ринку цінних паперів.

- реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
виданого Аудиторською палатою України: Свідоцтва про внесення до Реєстру ауди-
торських фірм та аудиторів, виданого АПУ: Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів 
аудиторської діяльності № 0541 від 26.01.2001р., термін дії до 24.09.2020 р.

2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне/
приватне розміщення

1. Дата і номер рішення (протоколу) про публічне/приватне розміщення облігацій; 
найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учас-
ників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про роз-
міщення: 

Рішення про публічне розміщення облігацій прийнято загальними зборами учас-
ників  Приватне Підприємство «СИХІВСЬКЕ» (Протокол № 2 від 21.09.2017 р.). У 
зборах брали участь 3 (три) учасники підприємства, які у сукупності володіють 90 437 
(дев’яносто тисяч чотириста тридцять сім) голосів (90 437 грн.), що становить 100% 
статутного капіталу ПП «СИХІВСЬКЕ».

На зборах присутні 3(три) учасники підприємства: Широн Мирон Васильович 
розмір частки (25%) вартість частки (22 609,25грн.), Максимець Юрій Романович 
розмір частки (25%) вартість частки (22 609,25грн.), Кучма Тарас Євгенович розмір 
частки (50%) вартість частки (90 437,00 грн.), які у сукупності володіють 100% статут-
ного фонду ПП «СИХІВСЬКЕ»:

порядок проведення та кількість учасників голосування: Учасники мають кількість 
голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі. Загальна кількість голо-
сів – 90 437 (90 437,00 грн.). Голосування проводиться відкрито, шляхом підняттям 
рук. У зборах приймали участь 3 учасники Підприємства, які наділені правом голо-
сування 90 437 голосів, що ст ановить 100% статутного фонду ПП «СИХІВСЬКЕ».

Рішення про публічне розміщення облігацій прийняте 90 437 голосами учасників, 
що становить 100% статутного фонду ПП «СИХІВСЬКЕ» 

2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного/приватного 
розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання):

Фінансові ресурси у розмірі 100% залучені від продажу облігацій, будуть викорис-
товуватись для фінансування будівництва багатоповерхового житлового будинку з 
вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом, за 
будівельною адресою м. Львів, вул. А Манастирського, 2 зі знесенням існуючої спо-
руди (будинок № 02 на генплані)

Для реалізації проекту планується залучити кошти від фізичних та юридичних 
осіб через розміщення облігацій серії D, E, F. Загальна номінальна вартість випуску 
облігацій 51 852 448,00 ( П'ятдесят один мільйон вiсiмсот п'ятдесят двi тисячi чотири-
ста сорок вiсiм грн. 00 коп.).

3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями: 
Погашення облігацій буде здійснюватись за рахунок новозбудованих квадратних 

метрів, шляхом передачі у власність власникам облігацій відповідних площ в ново-
збудованому багатоквартирному житловому будинку з вбудованими приміщеннями 
громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: вул. А. Манастир-
ського, 2 у м. Львові зі знесенням існуючої споруди (будинок № 02 на генплані).

Погашення облігацій їх власникам відбувається шляхом надання у власність за-
гальної площі житлового/нежитлового приміщення відповідної кількості квадратних 
метрів та машиномісця (1 облігація серії F – 1 машиномісце) в залежності від кількос-
ті та серії облігацій пред’явлених до погашення. 

4. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при публічно-
му/приватному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнен-
ня статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльнос-
ті шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної 
господарської діяльності
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ЕМІТЕНТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ КОШТИ, ЗАЛУЧЕНІ ВІД 
РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ І ПОПОВНЕННЯ СВОГО СТАТУТ-
НОГО КАПІТАЛУ, А ТАКОЖ ДЛЯ ПОКРИТТЯ СВОЇХ ЗБИТКІВ ВІД ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ЗАРАХУВАННЯ ДОХОДУ ВІД ПРОДАЖУ ОБЛІГАЦІЙ ЯК РЕ-
ЗУЛЬТАТУ ПОТОЧНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

5. Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватного розмі-
щення:

1) параметри випуску:
- характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабез-

печені) / забезпечені): іменні, цільові, звичайні (незабезпечені) серій «D», «E», «F».
- кількість облігацій: 
Три серії загальною кількістю 608 050 ( Шiстсот вiсiм тисяч п'ятдесят ) штук;
Серія D : 536 610 ( П'ятсот тридцять шiсть тисяч шiстсот десять) штук ;
Серія E : 71 416 ( Сiмдесят одна тисяча чотириста шiстнадцять) штук;
Серія F : 24 ( Двадцять чотири) штуки.
- номінальна вартість облігації:
Серія D : 83,00 ( Вiсiмдесят три грн. 00 коп.); 
Серія E : 87,10 ( Вiсiмдесят сiм грн. 10 коп.);
Серія F : 45 561,85 ( Сорок п’ять тисяч п'ятсот шiстдесят одна грн. 85 коп.).
- загальна номінальна вартість випуску облігацій: 
51 852 448,00 ( П'ятдесят один мільйон вiсiмсот п'ятдесят двi тисячi чотириста 

сорок вiсiм грн. 00 коп.)
- серія облігацій* D, E, F
- кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*:
серія D №№ 000 001 -536 610;
серія E №№ 00 001 - 71 416 ; 
серія F №№ 01 - 24.
- загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*
серія D 44 538 630,00 (Сорок чотири мільйони п'ятсот тридцять вiсiм тисяч 

шiстсот тридцять грн. 00 коп.);
серія E 6 220 333,60 (Шість мiльйонiв двiстi двадцять тисяч триста тридцять 

три грн. 60 коп.); 
серія F 1 093 484,40 (Один мільйон дев'яносто три тисячi чотириста вiсiмдесят 

чотири грн. 40 коп.).
2) інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публіч-

не/приватне розміщення забезпечених облігацій):
- вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосов-

но погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати до-
ходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу / погашення 
основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями): Облігації не забезпечені.

- розмір забезпечення: -
- найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), 

місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації: -
- розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів): -
- реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір по-

руки): -
- істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання 

договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надаєть-
ся гарантія, строк і порядок виконання: -

- відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин конт-
ролю, укладених правочинів тощо: -

- фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував 
кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії 
облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для 
реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець 
періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни 
у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до 
фінансової звітності: -

- інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами) договорів 
поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, 
предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних 
номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів) / основних 
положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій 
(із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номе-
рів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання) : -

- інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами) 
своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними 
договорами поруки / наданими гарантіями: -

- порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/
гаранта(ів) : -

3) порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - 
акціонерних товариств)*:

Конвертація облігацій в акції не передбачається, оскільки Емітент не є акціонер-
ним товариством.

4) інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прий нято 
рішення про публічне/приватне розміщення: 

Власники облігацій мають такі права:
- право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому 

та позабіржовому ринках цінних паперів;
- право подавати облігації до погашення в строки та порядку, встановленими умо-

вами розміщення;
- при погашенні власникам однієї облігації серії «D» надається право на отриман-

ня 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку з вбудованими примі-
щеннями громадського призначення та підземним паркінгом, за будівельною адре-
сою м. Львів, вул. А Манастирського, 2 зі знесенням існуючої споруди (будинок №02 
на генплані);

- при погашенні власникам однієї облігації серії «E» надається право на отриман-

ня 0,01 кв. м загальної площі приміщення громадського призначення в житловому 
будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним пар-
кінгом, за будівельною адресою м. Львів, вул. А Манастирського, 2 зі знесенням іс-
нуючої споруди (будинок №02 на генплані);

- при погашенні власникам однієї облігації серії «F» надається право на отриман-
ня 1 машиномісця в житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського 
призначення та підземним паркінгом, за будівельною адресою м. Львів, вул. А Ма-
настирського, 2зі знесенням існуючої споруди (будинок №02 на генплані);

- проводити інші операції з цінними паперами, що не суперечать чинному законо-
давству України та передбачені Проспектом емісії облігацій.

5) інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається вико-
нання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або 
землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: 
правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано 
об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими 
облігаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної 
ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); 
дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між за-
мовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тен-
дерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідо-
млення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, 
уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у 
разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про 
затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (ви-
шукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огоро-
джувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних 
мереж); договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта 
житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітни-
цтво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прий
няття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконан-
ня зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, 
для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юри-
дичних осіб через розміщення облігацій):
Фінансові ресурси залучені від продажу облігацій, будуть використовуватись для 

фінансування будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими 
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом, за будівельною 
адресою м. Львів, вул. А Манастирського, 2 зі знесенням існуючої споруди (будинок 
№02 на генплані). Для реалізації проекту планується залучити кошти в розмірі 
51 852 448,00 ( П'ятдесят один мільйон вiсiмсот п'ятдесят двi тисячi чотириста сорок 
вiсiм грн. 00 коп.).

Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщення-
ми громадського призначення та підземним паркінгом, за будівельною адресою 
м. Львів, вул. А Манастирського, 2 зі знесенням існуючої споруди (будинок №02 на 
генплані) третьої категорії складності – 1122.1., ведеться на земельній ділянці пло-
щею 0,3630 га, цільовим призначенням землі громадської забудови, категорія зе-
мельної ділянки з функціональним призначенням землі комерції, кадастровий номер 
4610136800:03:008:0105, яка належить Емітенту на правах оренди згідно Договору 
оренди землі від 26.12.2011 р.( зареєстровано у Львівській міській раді 26.12.2011 р. 
за № С-2236 про що у книзі записів реєстрації Договорів оренди землі С-3 вчинено 
запис) із Змінами до договору оренди земельної ділянки від 01.07.2015 року (зареє-
строваного у Львівській міській раді 01.07.2015 р. за № С-4028, про що у книзі записів 
реєстрації Договорів оренди землі С-4 вчинено запис); та змінами від 26.06.2017 
року (зареєстрованого у Львівській міській раді 26.06.2017 р. за № С-4453, про що у 
книзі записів реєстрації Договорів оренди землі С-4 вчинено запис);

Будівництво ведеться з дозволу Містобудівних умов та обмежень забудови зе-
мельної ділянки на вул.. А.Манастирського, 2 виданих 25.01.2016 р. вих. № 19 Депар-
таментом містобудування та архітектури Львівської міської ради та Рішення Виконав-
чого комітету Львівської міської ради від 29.05.2017 за № 447 «Про внесення змін до 
наданих управлінням архітектури департаменту містобудування містобудівних умов 
та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ПП «Сихівське« багатоквар-
тирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення 
та підземним паркінгом на вул. А. Манастирського, 2 (будинок № 1 на генплані) від 
25.01.2016 № 18 та багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщен-
нями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. А. Манастирського, 2 
зі знесенням існуючої споруди (будинок № 2 на генплані) від 25.01.2016 № 19»

на підставі яких зареєстрована Декларація про початок будівельних Інспекцією 
державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області 06.06.2017 р. 
за № ЛВ083171573556 та Управління «Дозвільний офіс» Львівської міської Ради 
30.05.2017 р. за № 2-13879/АП-Ш-0006;

Наказом Директора ПП «СИХІВСЬКЕ» №2/01від 29.01.2016 затверджено «Про-
ект організації будівництва».

Проектна документація розроблена Генеральним проектувальником ФО-П Гуме-
нецький М.В. (код ЄДРПОУ 2825904634 кваліфікаційний сертифікат архітектора АА 
№00780 виданий Атестаційною архітектурно-будівельною комісією 19.11.2012 р.) і 
погоджена Експертним звітом, щодо розгляду проектної документації (позитивний) 
робочого проекту, ДП «Спеціалізована державна експертна організація-центральна 
служба української державної будівельної експертизи» Філія ДП «УКРДЕРЖБУДЕК-
СПЕРТИЗА» у Львівській області за № 14-0328-16. від 10.03.2016 р.

Наказом Директора ПП «СИХІВСЬКЕ» №03/02 від 11.03.2016 затверджено «Про-
ект документації з будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом, за будівельною 
адресою м. Львів, вул. А Манастирського, 2 зі знесенням існуючої споруди (будинок 
№02 на генплані)».

Договору генерального підряду № 30/06 від 30.06.2017 р. з Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Галицький Будівельний Гарант « (код ЄДРПОУ 38895397), що 
має Ліцензію з будівельної діяльності електронна № 2013031015 від 09.09.2016 р. 
Строк дії ліцензії по 19.09.2021 р.
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Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва затверджений наказом 
директора ПП «СИХІВСЬКЕ» №03 від 29.05.2017 р. 

Облігації випускаються під 5 366,1 кв.м. загальної площі квартир; 714,16 кв.м. 
загальної площі нежитлових приміщень; 24 штуки машиномісць у багатоповерхово-
му житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та 
підземним паркінгом, за будівельною адресою м. Львів, вул. А Манастирського, 2 зі 
знесенням існуючої споруди (будинок № 02 на генплані).

6) рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облі-
гацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/
або останнього її оновлення*: Не визначався.

6. Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати:
1) дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у про-

цесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укла-
дення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення 
облігацій: 

З 10 грудня 2017 року по 10 грудня 2018 року (включно).
Укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення 

облігацій відбуватиметься на організаторі торгівлі(фондовій біржі) згідно з Правила-
ми ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», зареєстрованими Рішенням НКЦПФР №118 від 
28.01.2014 р. за адресою: м. Київ вул. Шовковична, 42-44 

2) можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власни-
ками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі якщо на заплано-
ваний обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повніс-
тю оплачено): 

Укладення договорів з першими власниками облігацій серій «D»,«E»,«F» може 
бути закінчено достроково у разі, якщо на запланований обсяг облігацій (відповідної 
серії) укладено договори з першими власниками та всі облігації в запланованому 
обсязі оплачені до вказаної дати закінчення укладення договорів з першими власни-
ками облігацій. Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими 
власниками облігацій приймається директором Товариства.

3) дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з 
першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (якщо 
на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та об-
лігації повністю оплачено): 

Директор Товариства приймає рішення про:
- дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі 

публічного розміщення облігацій;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у про-

цесі публічного розміщення облігацій;
- затвердження результатів публічного розміщення облігацій;
- затвердження звіту про результати публічного розміщення облігацій.
4) порядок подання заяв на придбання облігацій: 
Особи, які бажають придбати облігації, подають заяву на купівлю цінних паперів 

згідно з Правилами ПАТ «Фондова біржа ПФТС», зареєстрованими Рішенням 
НКЦПФР №118 від 28.01.2014 р., в термін укладання договорів з першими власника-
ми з 10 грудня 2017 року по 10 грудня 2018 року (включно). На підставі отриманих 
заяв та згідно з умовами розміщення укладаються договори на придбання облігацій 
між особою, яка бажає придбати облігації (Покупець), та Емітентом.

До моменту подання заяви Покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах 
в обраній ним депозитарній установі та надати цій депозитарній установі данні свого 
банківського рахунку, з якого буде сплачено вартість придбаних Покупцем облігацій, 
а саме, оригінал або належним чином завірену копію довідки банку із зазначенням 
реквізитів банку та номера рахунку.

5) порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій: 
Укладання договорів з першими власниками облігацій здійснюється Емітентом 

без використання принципу «поставка проти оплати» та згідно з Правилами 
ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС».

Для здійснення операцій з облігаціями покупець облігацій зобов’язаний мати або 
відкрити рахунок у цінних паперах у обраної ним Депозитарної установи (Депозитар-
на установа – у розумінні Закону України «Про депозитарну систему України», нада-
лі Депозитарна установа). Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, 
що відкриті у Депозитарній установі та в Депозитарії.

Після придбання облігацій (відповідної серії) власник облігацій (відповідної серії) 
набуває прав та обов’язків, що передбачені цим Рішенням та Проспектом емісії об-
лігацій.

Облігації серії D, E , F реалізуються Лотами. 1 облігація серії F – відповідає 1 ма-
шиномісцю. Лот – визначена кількість облігацій (відповідної серії), яка відповідає ви-
значеній в проектній документації і у відповідному Договорі резервування загальній 
площі квартири, приміщення громадського призначення в об’єкті будівництва. Розмір 
Лоту та його характеристика визначаються Емітентом та погоджуються власником 
облігацій при підписанні Договору резервування.

При купівлі облігацій покупець обирає конкретну квартиру, приміщення громад-
ського призначення чи машиномісце з переліку не закріплених за іншими особами, 
що є в пропозиції у Емітента, подає заяву та укладає договір купівлі-продажу обліга-
цій у термін з 10 грудня 2017 року по 10 грудня 2018 року (включно).. Відповідну 
квартиру, приміщення громадського призначення чи машиномісце Емітент закріплює 
за таким власником облігацій шляхом підписання Договору резервування (уклада-
ється в день укладення договору купівлі-продажу облігацій). Подальше відчуження 
облігацій їх власником здійснюється Лотами облігацій відповідної серії D, E/облігації 
серії F ( машиномісце). Емітент несе відповідальність відповідно до Договору резер-
вування та чинного законодавства за належне виконання своїх зобов’язань щодо 
передачі відповідного об’єкту нерухомості (квартири, приміщення громадського при-
значення, машиномісця), закріпленого у Договорі резервування, власнику Лоту облі-
гацій відповідної серії D, E/облігації серії F (машиномісце), за умови належного вико-
нання таким власником Лоту облігацій відповідної серії D, E/облігації серії F 
(машиномісце) своїх зобов’язань за цим Рішенням та Проспектом емісії облігацій та 
Договором резервування.

Договір резервування регулює всі умови щодо надання об’єкту нерухомості (ква-
тири, приміщення громадського призначення, машиномісця) у власність та у якому 
вказуються повні реквізити об’єкта нерухомості (квартири, нежитлового приміщення, 
машиномісця) та визначаються характеристики Лоту облігацій (відповідної серії) /
машиномісця, а також містить порядок, умови та строки передачі власникам обліга-
цій серій D, E об’єкту нерухомості (квартири, приміщення громадського призначення 
/облігації серії F (машиномісця), права та обов’язки сторін та інші додаткові умови, 
що не суперечать цьому Рішенню та Проспекту емісії облігацій.

6) строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
- запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю 

/ з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості)): 
Запланована ціна продажу облігацій під час укладення договорів з першими 

власниками облігацій складає 100 % від номінальної вартості облігацій, а фактично 
курс продажу визначається попитом та ринковими умовами під час укладення дого-
ворів з першими власниками облігацій, але не менше номінальної вартості.

Запланований обсяг реалізації облігацій при укладенні договорів з першими 
власниками облігацій – 100 %. Кількість реалізованих облігацій при укладенні дого-
ворів з першими власниками не повинна перевищувати кількості облігацій, визна-
ченої в цьому Проспекті. У разі реалізації облігацій в неповному обсязі порівняно з 
запланованим, випуск облігацій є таким, що відбувся. 

Облігації продаються на вторинному ринку за договірною ціною.
- валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валю-

та):  В національній валюті України – гривні.
- найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вносити-

меться оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валю-
ті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іно-
земній валютах): 

Оплата за придбані облігації в термін укладання договорів з першими власника-
ми здійснюється згідно укладеного договору купівлі-продажу (біржового контракту) 
шляхом перерахування повної вартості облігацій на поточний рахунок ПП «СИХІВ-
СЬКЕ» №26005010006133 в АБ «Південний» у м. Одесі, МФО 328209 ЄДРПОУ 
33562356.

- строк оплати облігацій: 
В строк, визначений Договором купівлі-продажу облігацій, але в будь-якому ви-

падку протягом строку укладення договорів з першими власниками облігацій (з 
10 грудня 2017 року по 10 грудня 2018 року), Покупець повинен сплатити повну вар-
тість облігацій на поточний рахунок Емітента в національній валюті України – гривні, 
(поточний рахунок ПП «СИХІВСЬКЕ» №26005010006133 в АБ «Південний» у м. Оде-
сі, МФО 328209 ЄДРПОУ 33562356).

7) відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо 
розміщення облігацій цього випуску):

- повне найменування: -
- код за ЄДРПОУ: -
- місцезнаходження: -
- номери телефонів та факсів: -
- номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондо-

вому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу: -
- реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата 

укладення) : -
8) відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне 

розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):
повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»
код за ЄДРПОУ: 21672206
місцезнаходження: 01004, Київ, вул. Шовковична, 42/44
номери телефонів та факсів: Тел. (044) 277-50-00 Факс (044) 277-50-01
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондово-

му ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Ліцензія серія АД 
№ 034421 НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - 
діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку видана 11.06.2012 р. строк дії 
ліцензії з 05.03.2009 по 05.03.2019 р.

9) відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний депозита-

рій України»
місцезнаходження: Україна, м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8
код за ЄДРПОУ: 30370711
реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних 

паперів (номер, дата укладення): Договір про обслуговування емісії/випусків від 
27.07.2016 р. № ОВ-8653

10) відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних 
цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):

повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний депозита-
рій України»

місцезнаходження: Україна, м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8
код за ЄДРПОУ: 30370711
реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (но-

мер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору): Договір про 
обслуговування емісії/випусків від 29.07.2016 р. № ОВ-8653.

номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фон-
довому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, 
якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних 
паперів, є депозитарна установа): -

7. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі 
визнання емісії облігацій недійсною:

У разі визнання емісії облігацій недійсною, Емітент зобов’язаний перерахувати 
Покупцям облігацій грошові кошти, що надійшли, як плата за розміщені цінні папери, 
на їх поточні рахунки, зазначені в Договорах купівлі-продажу цінних паперів, а По-
купці зобов’язані повернути Емітенту цінні папери шляхом перерахування на його 
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рахунок, відкритий в ПАТ «НДУ», протягом шести місяців з дня прийняття реєстру-
вальним органом рішення про визнання емісії цінних паперів недійсною.

Строк повернення внесків не може перевищувати шести місяців з дня прийняття 
реєструвальним органом рішення про визнання емісії цінних паперів недійсною.

Емітент персонально повідомляє перших власників цінних паперів про визнання 
реєструвальним органом емісії цих цінних паперів недійсною.

8. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі 
незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими 
власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій:

У разі не затвердження Директором у встановлені чинним законодавством України 
строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного 
розміщення облігацій серій D, E, F, Емітент повертає першим власникам гроші, що на-
дійшли як плата за облігації серій D, E, F на їх поточні рахунки, зазначені в Договорах 
купівлі-продажу цінних паперів, в термін не більше 6 місяців з дня закінчення строку 
для затвердження результатів укладання договорів з першими власниками в порядку 
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9. Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії за-
реєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, 
які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про 
приватне розміщення облігацій): -

10. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прий-
няття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням: -

1) для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за 
ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації: -

2) для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, рекві-
зитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцез-
находження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового 
реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого ор-
гану іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи): -

3) для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, 
номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його ви-
дачі, найменування органу, що видав відповідний документ: -

4) для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), 
громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, 
дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ: -

11. Умови та дата закінчення обігу облігацій:
Облігації вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх 

обігу. 
Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти і нере-

зиденти України, згідно з чинним законодавством України без будь-яких обмежень. 
Для здійснення операцій з облігаціями власник повинен відкрити рахунок у цін-

них паперах в обраній ним депозитарній установі. Право власності на придбані об-
лігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в 
депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається 
депозитарною установою.

Власнику цільових облігацій, для отримання під час погашення (дострокового 
погашення) таких облігацій обраної ним квартири, приміщення громадського призна-
чення, машиномісця, необхідно придбати кількість облігацій, пропорційну загальній 
площі квартири/ приміщення громадського призначення або машиномісця та уклас-
ти з Емітентом Договір резервування.

Власник облігацій, у разі відчуження належних йому облігацій на користь інших 
осіб протягом строку обігу цих облігацій, втрачає право на отримання у власність 
зарезервованої за ним квартири/ приміщення громадського призначення/машино-
місця та зобов’язаний розірвати укладений з Емітентом Договір резервування. Розі-
рвання Договору резервування здійснюється шляхом укладення додаткової угоди до 
цього договору. Новий власник облігацій в день укладення договору купівлі - продажу 
облігацій повинен укласти з Емітентом відповідний Договір резервування.

Обіг облігацій дозволяється з дня наступного за днем реєстрації Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку України звіту про результати розміщення 
облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, про що додатково по-
відомляється шляхом публікації зареєстрованого звіту про результати розміщення об-
лігацій у тому самому офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, у якому був опублікований Проспект емісії цих облігацій.

термін обігу облігацій серій D, E, F- по 31 грудня 2020 року включно.
У відповідності до частини 7 статті 8 Закону України «Про цінні папери та фондо-

вий ринок» Емітент може прийняти рішення про продовження визначених Проспек-
том емісії строків обігу та погашення облігацій у разі викупу ним усього відповідного 
випуску (серії) облігацій або згоди на продовження таких строків усіх власників відпо-
відного випуску (серії) облігацій. У разі такого викупу його ціна не може бути меншою 
ніж номінальна вартість облігацій.

Тривалість періоду, на який можуть бути продовжені строки обігу та погашення 
облігацій, не може перевищувати тривалості періоду, визначеного Проспектом емісії 
облігацій.

Повторне продовження строків обігу та погашення облігацій не допускається.
У разі якщо до настання строків погашення облігацій Емітент здійснив викуп всіх 

облігацій одного випуску (серії) Загальні збори учасників Емітента можуть прийняти 
рішення про анулювання викуплених облігацій.

12. Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
- випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій:
Обов’язковий викуп облігацій Емітентом не передбачений умовами випуску.
Викуп Емітентом облігацій у власників передбачений за згодою сторін.
Власник облігацій (відповідної серії) протягом строку обігу облігацій має право, за 

своєю ініціативою, надати облігації (відповідної серії) Емітенту для викупу, а Емітент 
розглядає можливість прийняття облігацій для викупу.

Для розгляду Емітентом питання викупу облігацій (відповідної серії) за ініціати-
вою власника облігацій, власник облігацій повідомляє Емітента про свій намір нада-
ти облігацій Емітенту для викупу. Таке повідомлення має містити:

а.) Для юридичних осіб: найменування; П.І.Б. особи, уповноваженої діяти від іме-
ні юридичної особи, з вказівкою на посаду та документ, що надає їй такі повноважен-
ня; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань; адреса місцезнаходження, поштова адреса 
для отримання повідомлень від Емітента, адреса електронної пошти, номери кон-
тактних телефонів; платіжні реквізити для здійснення платежів; номер Лоту обліга-
цій; кількість облігацій, яку особа пред’являє для викупу, серія та порядкові номери 
таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (набуття) (посилан-
ня на відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у 
власника облігацій); оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують 
правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації; ціну викупу 
облігацій; підпис уповноваженої особи власника облігацій; оригінал чи нотаріальна 
копія виписки про стан рахунку в цінних паперах, що є підтвердженням права влас-
ності на облігації; у разі підписання заяви представником (посилання на документ, на 
підставі якого діє такий представник, з обов’язковим додаванням як додатків оригі-
нального примірнику такого документу або його нотаріально посвідченої копії). По-
відомлення обов'язково має містити відбиток печатки власника облігацій та підпис 
уповноваженого органу/особи (з посиланням на документ, на підставі якого діє такий 
уповноважений орган/особа). Якщо представник власника облігацій є юридичною 
особою, повідомлення має містити відбиток печатки такого представника та підпис 
уповноваженого органу/особи представника (з посиланням на документ, на підставі 
якого діє такий уповноважений орган/особа).

б.) Для фізичних осіб: П.І.Б.; паспортні дані (серія та номер паспорта, орган, що 
видав, дата видачі); довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової карт-
ки платника податків; адреса місця реєстрації та адреса фактичного місця прожи-
вання, поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента, адреса електро-
нної пош ти, номери контактних телефонів; платіжні реквізити для здійснення 
платежу; номер Лоту облігацій; кількість облігацій, яку особа пред'являє для викупу, 
серія та порядкові номери таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу 
придбання (набуття) (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнен-
ня права власності на облігації у власника облігацій); оригіналів чи нотаріальних 
копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення пра-
ва власності на облігації та повну оплату облігацій; ціну викупу облігацій; підпис 
власника облігацій чи його представника, у разі підписання заяви представником 
– посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим 
додаванням як додатку оригінального примірнику такого документу або його нота-
ріально посвідченої копії); оригінал чи нотаріальна копія виписки про стан рахунку 
в цінних паперах, що є підтвердженням права власності на облігації; Якщо пред-
ставник власника облігацій є юридичною особою, повідомлення має містити від-
биток печатки такого представника та підпис уповноваженого органу/особи пред-
ставника (з посиланням на документ, на підставі якого діє такий уповноважений 
орган/особа).

Подання повідомлень Емітенту здійснюється власником облігацій особисто або 
уповноваженим представником.

В разі недотримання власником облігацій вимог до повідомлення про намір на-
дати облігації для викупу та його подання, що вказані в Проспекті емісії облігацій, 
Емітент має право повернути повідомлення з доданими документами для усунення 
недоліків. Емітент розглядає повідомлення власника облігацій та приймає рішення 
щодо викупу облігацій не пізніше 60 календарних днів від дати отримання, оформле-
ного належним чином, повідомлення від власника облігацій.

- порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій:
Рішення щодо викупу облігацій (згода або незгода Емітента) приймається загаль-

ними зборами учасників Емітента. Про прийняте рішення і дату прийняття такого рі-
шення Емітент повідомляє власника облігацій протягом 10 робочих днів від дати 
прийняття рішення письмово за адресою, вказаною в повідомленні власника обліга-
цій, або врученням повідомлення власникові облігацій під розписку в отриманні. 
Обов’язковий викуп облігацій за зверненням власників облігацій до Емітента – не 
передбачений. У разі згоди Емітента на викуп облігацій у власника таких облігацій, 
викуп облігацій здійснюється Емітентом протягом 90 календарних днів від дати прий-
няття загальними зборами учасників Емітента рішення про викуп облігацій за дого-
вором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.

У разі 100% викупу облігацій загальними зборами учасників Емітента може бути 
прийнято рішення про анулювання викуплених облігацій.

В строки, вказані в договорі купівлі-продажу облігацій, власник облігацій надає 
Депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування 
облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує грошові кошти в 
строки та на умовах, вказаних в договорі купівлі-продажу облігацій.

Емітент має право за власною ініціативою протягом строку обігу облігацій на під-
ставі рішення загальних зборів учасників Емітента, при згоді власника облігацій, здій-
снити викуп облігацій.

В цьому випадку Емітент повідомляє власника облігацій про свою пропозицію 
викупити облігації шляхом (на вибір Емітента) опублікування оголошення в офіційно-
му друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
або письмовим повідомленням на адресу власника облігацій. 

При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо викупу облігацій Емітентом, 
власник облігацій повинен звернутися до Емітента для укладення договору купівлі-
продажу облігацій протягом 45 календарних днів від дати розміщення Емітентом 
оголошення про викуп у вказаному вище виданні або отримання повідомлення Емі-
тента про викуп. Викуп облігацій у такому випадку здійснюється протягом 90 кален-
дарних днів від дати розміщення оголошення у вказаному виданні або отримання 
повідомлення від Емітента, за договором купівлі-продажу облігацій, що укладається 
Емітентом з власником облігацій.

В строки, вказані в договорі купівлі-продажу облігацій, власник облігацій надає 
Депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахуван-
ня облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує грошові ко-
шти в строки та на умовах, вказаних в договорі купівлі-продажу облігацій.

- порядок встановлення ціни викупу облігацій:
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Емітент викуповує облігації за договірною вартістю. У разі такого викупу ціна об-
лігацій не може бути меншою ніж номінальна вартість облігацій.

- строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу: 
У разі згоди Емітента на викуп облігацій у власника таких облігацій, викуп обліга-

цій здійснюється Емітентом протягом 90 календарних днів від дати прийняття за-
гальними зборами учасників Емітента рішення про викуп облігацій за договором 
купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.

У разі викупу облігацій у їх власників за ініціативою Емітента, викуп облігацій 
здійснюється Емітентом протягом 90 календарних днів від дати розміщення оголо-
шення офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку або отримання повідомлення від Емітента за договором купівлі-
продажу, що укладається з власником облігацій.

13. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішен-
ня про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):

1) дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями: - 
2) заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсот-

кового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публіч-
не розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсо-
ткового доходу: -

3) валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або 
іноземна валюта): - 

4) порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати 
відсоткового доходу за облігаціями: -

14. Порядок погашення облігацій:
1) дати початку і закінчення погашення облігацій:
дата початку погашення облігацій серій «D», «E», «F» - 01 січня 2021 року. 
дата закінчення погашення облігацій серій «D», «E», «F» - 01 липня 2021 

року. 
Емітент має право приймати рішення про продовження строків обігу та погашен-

ня облігацій.
2) умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про роз-

міщення цільових облігацій):
Погашення облігацій відбувається за умови перерахування облігацій з рахунку в 

цінних паперах власника цінних паперів на рахунок в цінних паперах Емітента в де-
позитарії ПАТ «НДУ».

Погашення облігацій їх власникам відбувається шляхом надання у власність за-
гальної площі квартир, приміщення громадського призначення, чи машиномісця у 
багатоповерховому житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського 
призначення та підземним паркінгом, за будівельною адресою м. Львів, вул. А Ма-
настирського, 2 зі знесенням існуючої споруди (будинок № 02 на генплані) . відповід-
ної кількості квадратних метрів, чи машиномісця в залежності від кількості облігацій 
(відповідної серії) пред’явлених до погашення.

Одна облігація Серії D дає право на отримання у власність 0,01 (однієї сотої) 
кв.м загальної площі квартир у багатоповерховому житловому будинку з вбудова-
ними приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом, за буді-
вельною адресою м. Львів, вул. А Манастирського, 2 зі знесенням існуючої споруди 
(будинок № 02 на генплані);

Одна облігація Серії E дає право на отримання у власність 0,01 (однієї сотої) 
кв.м загальної площі приміщення громадського призначення у багатоповерховому 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та 
підземним паркінгом, за будівельною адресою м. Львів, вул. А Манастирського, 2 зі 
знесенням існуючої споруди (будинок № 02 на генплані);

Одна облігація Серії F дає право на отримання у власність 1 (одного) машино-
місця у багатоповерховому житловому будинку з вбудованими приміщеннями гро-
мадського призначення та підземним паркінгом, за будівельною адресою м. Львів, 
вул. А Манастирського, 2 зі знесенням існуючої споруди (будинок № 02 на генплані)

Здійснення Емітентом погашення облігацій (відповідної серії) забезпечується 
Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. По-
гашення забезпечується на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного 
Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує 
дню початку погашення облігацій (далі – Реєстр). Реєстр складається Централь-
ним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки, ви-
значені законодавством про депозитарну діяльність. При погашенні облігацій влас-
ник повинен протягом строку погашення облігацій здійснити дії щодо переказу 
облігацій з власного рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в Центральному 
депозитарії. 

Після переказу облігацій власник облігацій та Емітент підписують акт прий-
мання – передачі відповідної квартири, приміщення громадського призначення чи 
машиномісця.

Якщо початок погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) день, вста-
новлений чинним законодавством України, початок погашення облігацій переносить-
ся на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня.

Всі витрати пов’язані з оформлення права власності на нерухомість несе влас-
ник облігацій. Умовою передачі нерухомості є пред’явлення до погашення відповід-
ної кількості облігацій та наявності договору резервування. Виконання сторонами 
своїх зобов‘язань оформлюється актом.

Для здійснення процедури погашення кожен власник зобов’язаний:
- надати документи, що посвідчують його особу (паспорт, ідентифікаційний код – 

для фізичної особи; Статут, виписку з ЄДР, довідку з ЄДРПОУ, документ, що підтвер-
джує призначення керівника/виконавчого органу , банківські реквізити, та реквізити 
депозитарної установи - для юридичної особи);

- надати документи, що підтверджують повноваження особи, що виступає від 
імені юридичної або фізичної особи; 

- перерахувати належні йому цінні папери для погашення на рахунок Емітента в 
депозитарії;

- надати дійсний договір резервування;
- на вимогу Емітента надавати пояснення, інші документи та виконувати дії, необ-

хідні для оформлення права власності на приміщення.
Погашення облігацій відбувається шляхом отримання за актом приймання – пе-

редачі власником облігацій відповідної квартири, приміщення громадського призна-
чення, чи машиномісця, обраних власником облігацій та зазначеної у відповідному 
Договорі резервування.

Власник несе повну відповідальність за дійсність документів та інформації, що 
надаються Емітенту.

При погашенні облігацій слід усвідомлювати, що згідно з ст. 183 Цивільного 
кодексу України приміщення є неподільна річ, тому, для безперешкодного отри-
мання у власність вибраного за договором резервування приміщення, необхідно 
мати у власності необхідну кількість облігацій. 

У разі, якщо на момент погашення власниками Лоту облігацій (серії D, E , F) 
будуть декілька осіб, то при погашенні такого Лоту облігацій такі власники 
зобов’язані спільно пред’явити до погашення Лот облігацій та отримати об’єкт не-
рухомості (квартира/приміщення громадського призначення/машиномісце) у спіль-
ну часткову власність.

У разі подання облігацій для погашення та відсутності Договору резервування, 
Емітент має право на свій розсуд визначити квартиру/приміщення громадського при-
значення/машиномісце, що не закріплені за іншою особою та не обтяжені будь – яки-
ми іншими зобов’язаннями щодо їх відчуження, які будуть передані власнику обліга-
цій як виконання зобов’язань Емітента.

У випадку, коли після проведення обмірів БТІ, загальна площа квартири/ примі-
щення громадського призначення відрізняється від проектної площі розрахунки між 
Емітентом та власником облігацій провадяться за номінальною вартістю облігацій, 
якщо інше не передбачено у Договорі резервування. Якщо відхилення від проектної 
площі виникло внаслідок перепланування приміщення з ініціативи власника обліга-
цій коригування розрахунків не провадиться.

3) порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій 
здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішен-
ня про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій): - 

4) можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій 
за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття 
емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок 
встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають 
бути пред'явлені для дострокового погашення): 

Дострокове погашення випуску (серії) облігацій можливе при здачі «Багатоповер-
хового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення 
та підземним паркінгом, за будівельною адресою м. Львів, вул. А Манастирського, 2 
зі знесенням існуючої споруди (будинок № 02 на генплані)» в експлуатацію раніше 
запланованого терміну. 

Рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій приймається За-
гальними зборами учасників Емітента, оформлюється Протоколом та обов’язково 
містить дати початку і закінчення дострокового погашення, при цьому дата закінчен-
ня дострокового погашення визначається не більшою ніж один рік від дати початку 
дострокового погашення.

У визначений в рішенні Загальних зборів учасників Емітента термін облігації ма-
ють бути пред’явлені для погашення.

День, що передує дню початку дострокового погашення випуску (серії) облігацій, 
є останнім днем обігу облігацій.

Якщо дата початку (закінчення) дострокового погашення випуску (серії) облігацій 
припадає на вихідний (неробочий згідно з чинним законодавством України) день, 
початок (закінчення) дострокового погашення випуску (серії) облігацій переноситься 
на перший робочий день.

Емітент повідомляє власників облігацій (серії) про дострокове погашення всього 
випуску (серії) облігацій не пізніше десяти календарних днів з дати прийняття такого 
рішення. Відомості про дострокове погашення публікуються Емітентом в офіційному 
виданні в якому буде опубліковано Проспект емісії облігацій Емітент особисто пові-
домляє кожного власника шляхом направлення рекомендованого листа. 

Послідовність дій Емітента та власників облігацій при достроковому погашення 
такі ж самі, як при запланованому погашенні.

5) можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (поря-
док повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про достро-
кове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового 
погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для достроково-
го погашення): 

Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників не перед-
бачена.

- дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (до-
строкового погашення) випуску (серії) облігацій

Якщо власник облігацій у визначений Проспектом емісії термін не перерахував 
облігації, що підлягають погашенню (достроковому погашенню), зі свого особистого 
рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента, Емітент може здій-
снити погашення таких облігацій протягом одного місяця з дати закінчення погашен-
ня (дострокового погашення) випуску (серії), але лише за умови подання таким 
власником письмової заяви щодо погашення облігацій за адресою: м. Львів, вулиця 
А. Манастирського, буд. 2, тел. (+38032)242-26-88, e-mail: dim@sykhivske.lviv.ua .

Погашення в даному випадку може здійснюватися шляхом надання у власність 
квартири, приміщення громадського призначення, машиномісця у багатоповерхово-
му житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та 
підземним паркінгом, за будівельною адресою м. Львів, вул. А Манастирського, 2 зі 
знесенням існуючої споруди (будинок № 02 на генплані) - але за умови, що квартира, 
приміщення громадського призначення, машиномісце, закріплені за власником об-
лігацій відповідно до Договору резервування, не були відчужені та обтяжені будь-
якими іншими зобов’язаннями щодо їх відчуження, після дати закінчення погашення 
випуску облігацій.

За відсутності можливості погашення облігацій квартирою, приміщенням громад-
ського призначення, машиномісцем, Емітент відшкодує такому власнику облігацій 
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номінальну вартість облігацій протягом 6 місяців з дати звернення власника з пись-
мовою заявою до Емітента.

У разі звернення власника облігацій з письмовою заявою до Емітента щодо по-
гашення облігацій після спливу строку , визначеного цим розділом, протягом терміну, 
встановленого чинним законодавством України, кожен такий випадок буде розгляда-
тися Емітентом в індивідуальному порядку.

15. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголо-
шення ним дефолту: 

У випадку неспроможності Емітента виконати зобов’язання за облігаціями се-
рії D, E, F та погасити їх у строк погашення, встановлений даним Проспектом емісії, 
Емітент за рішенням свого вищого органу управління протягом 20 днів, як стало відо-
мо Емітенту про такий випадок, оголошує дефолт шляхом публікації оголошення про 
свою неплатоспроможність в офіційному друкованому виданні Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку не пізніше двох робочих днів після прийняття 
відповідного рішення.

В разі оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чин-
ним законодавством, у тому числі процедур відновлення платоспроможності, визна-
чених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнан-
ня його банкрутом».

16. Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій пе-
ревищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщен-

ня звичайних (незабезпечених) облігацій)*: 
Обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу
17. Інші відомості*: - 
18. Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національ-

ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія 
вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у 
документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, не-
суть особи, які підписали ці документи

Від емітента: пп «Сихівське» директор Кучма тарас Євгенович
Від аудитора: Господарського товариства з обмеженою відповідальністю 

аудиторська фірма «УкрЗахідаудит» Генеральний директор озеран володи-
мир олександрович

Від андеррайтера*:
Від фондової біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщен-

ня облігацій**: пат «фондова БІрЖа пфтС» Голова правління лупій Богдан 
олександрович

____________
* За наявності.
** Зазначається у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій.
(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної  комісії з цін-

них паперів та фондового ринку від 28.10.2014 р. N 1453, від 10.11.2016 р. N 1104)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 01414407
3. Місцезнаходження: 61003 м. Харків, пров. Університетський, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: +380577199584, +380577199584
5. Електронна поштова адреса: termoizolyciy@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://01414407.smida.gov.ua
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 
Припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Кошкіна

Іллі Володимировича згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
вiд 03 листопада 2017 року у зв`язку з переобранням Наглядової ради Това-
риства. Перебував на посадi з 30.12.2011р. по 03.11.2017р. Посадова особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної суди-
мостi за посадовi та корисливi злочини. Акцiями товариства не володiє.

Кошкін Ілля Володимирович обраний Членом Наглядової ради строком
на 3 роки згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 03
листопада 2017 року у зв`язку з перобранням Наглядової ради Товарис-
тва. Рішенням Наглядової Ради від 03 листопада 2017 року Кошкін Ілля
Володимирович обраний її Головою. Попереднi посади якi обiймав: Голова
Наглядової ради, директор, заступник начальника управління. Посадова
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогаше-
ної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Акцiями Товариства не во-
лодiє. Обраний Голова Наглядової ради є представником акцiонера ТОВ
"Фiрма"Восток" (код 14364800), що володiє 0,002% в Статутному капiталi
Товариства, що дорiвнюється акцiям у кiлькостi 10 шт. 

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Нежельської Олексан-
дри Сергіївни згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 03
листопада 2017 року у зв`язку з переобранням Наглядової ради Товариства.
Перебувала на посадi з 30.12.2011р. по 03.11.2017р. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимос-
тi за посадовi та корисливi злочини. Акцiями Товариства не володiє.

Нежельська Олександра Сергіївна обрана Членом Наглядової ради
строком на 3 роки згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
вiд 03 листопада 2017 року у зв`язку з перобранням Наглядової ради То-
вариства. Попереднi посади якi особа обiймала: юристконсульт, директор.
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних та не має
непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Акцiями Товарис-
тва не володiє. Особа, що обрана Членом Наглядової ради є представни-
ком акцiонера ТОВ "Компанiя "Варант" ( код 34015114), що володiє
13,067% в Статутному капiталi товариства, що дорiвнюється акцiям у кiль-
костi 75900 шт. 

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Куценка Олега Воло-
димировича згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 03
листопада 2017 року у зв`язку з переобранням Наглядової ради Товарис-
тва. Перебував на посадi з 30.12.2011р. по 03.11.2017р. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної суди-
мостi за посадовi та корисливi злочини. Акцiями Товариства не володiє.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Єрмакова Кирила Ва-
лерiйовича згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 03
листопада 2017 року у зв`язку з переобранням Наглядової ради Товарис-
тва. Перебував на посадi з 30.12.2011р. по 03.11.2017р. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної суди-
мостi за посадовi та корисливi злочини. Акцiями Товариства не володiє.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Жиленкова Юрiя Ва-

сильовича згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 03
листопада 2017 року у зв`язку з переобранням Наглядової ради Товарис-
тва. Перебував на посадi з 30.12.2011р. по 03.11.2017р. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної суди-
мостi за посадовi та корисливi злочини. Акцiями Товариства не володiє.

Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства - юри-
дична особа Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юпiтер" згiдно рi-
шення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 03 листопада 2017 ро-
ку у зв`язку з закінченням строку повноважень. Перебував на посадi з
16.11.2012р. по 03.11.2017р. Уповноважені представники юридичної особи
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають та не
надали згоди на розкриття паспортних даних. Володіє 96 шт. акцiями Това-
риства, що становть 0,017% статутного капіталу.

Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства - юри-
дична особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Конку-
рент" згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 03 листо-
пада 2017 року у зв`язку з закінченням строку повноважень. Перебував на
посадi з 16.11.2012р. по 03.11.2017р. Уповноважені представники юридич-
ної особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не ма-
ють та не надали згоди на розкриття паспортних даних. Володіє 2200 шт.
акцiями Товариства, що становть 0,379% статутного капіталу.

Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства - юри-
дична особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Сігур" згiдно рi-
шення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 03 листопада 2017 ро-
ку у зв`язку з закінченням строку повноважень. Перебував на посадi з
16.11.2012р. по 03.11.2017р. Уповноважені представники юридичної особи
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають та не
надали згоди на розкриття паспортних даних. Володіє 4300 шт. акцiями То-
вариства, що становть 0,74% статутного капіталу.

Припинено повноваження Генерального директора Товариства Ращуп-
кіна Олександра Анатолійовича згiдно рiшення Загальних зборiв акцiоне-
рiв Товариства вiд 03 листопада 2017 року у зв`язку з переобранням вико-
навчого органу Товариства. Перебував на посадi з 01.07.2013р. по
03.11.2017р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Ак-
цiями Товариства не володiє.

Ращупкін Олександр Анатолійович обраний Генеральним директором
Товариства на необмежений строк згiдно рiшення Загальних зборiв акцi-
онерiв Товариства вiд 03 листопада 2017 року у зв`язку з перобранням ви-
конавчого органу Товариства. Попереднi посади якi особа обiймала: Гене-
ральний директор, директор.

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних та не
має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Акцiями То-
вариства не володiє.

Ноздрін Сергій Володимирович обраний Членом Наглядової ради стро-
ком на 3 роки згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
03 листопада 2017 року у зв`язку з перобранням Наглядової ради Товарис-
тва. Попереднi посади якi особа обiймала: заступник начальника відділу,
внутрішній аудитор. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспор-
тних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi зло-
чини.  Акцiями Товариства не володiє. Особа, що обрана Членом Наглядо-
вої ради є представником акцiонера ТОВ "КУА "Форвард" ( код 34015114),
як керуючий активами ЗНВПІФ Лідер код ЄДРІСІ 233019 що володiє
9,639% в Статутному капiталi товариства, що дорiвнюється акцiям у кiль-
костi 56300 шт.

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

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

2. Генеральний директор Ращупкін О.А.
03.11.2017 р.
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПАТ "ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Так-
сомоторний парк". Код за ЄДРПОУ: 03117300. Місцезнаходження: 25028,
м.Кіровоград, вул.Автолюбителів,2. Міжміський код, телефон та факс:
0522-557475. Електронна поштова адреса: taksopark@emitent.net.ua. Ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: 03117300.smida.gov.ua. Вид особливої ін-
формації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням наглядової ради від 06.11.2017 року (протокол №6 від

06.11.2017 року) в зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинено
повноваження: голова правління Голованов Анатолiй Петрович (паспорт
ЕА 254662 Ленінським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.03.03.98), розмір
пакета акцій: 0 шт. На посаді перебував з 09.11.2014р. Обрано з
09.11.2017 року: голова правління Голованов Анатолiй Петрович (паспорт
ЕА 254662 Ленінським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.03.03.98), розмір
пакета акцій: 0 шт. Протягом останніх 5 років займав інші посади: голова
правління ПАТ "Автобусний парк" 13527. Обраний на термін 3 роки. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не
має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Голова правління Голованов Анатолiй
Петрович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНIЧНОГО
СИНТЕЗУ "БАРВА"

2. Код за ЄДРПОУ: 32257423
3. Місцезнаходження: 77422, Iвано-Франкiвська область, Тисмениць-

кий район, с. Ямниця, вул. Галицька, буд. 58. 4. Міжміський код, телефон
та факс: (0342) 50 68 75, (0342) 50 68 74

5. Електронна поштова адреса: lara@barva.if.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.barva.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна власників акцій, яким належить

10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення

ПАТ "БАРВА" повiдомляє, що 02 листопада 2017 р. отримало повiдом-
лення вiд акцiонера про набуття права власностi на домiнуючий кон-
трольний пакет акцiй Товариства, згiдно якого вiдбулись змiни на рахунку
власника, що володiє бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
Пакет власника акцiй - фiзичної особи, що складав 93,00% статутного ка-
пiталу або 93,00% голосуючих акцiй збiльшився i склав 98,00% статутно-
го капiталу або 98,00 % голосуючих акцiй Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із за-
конодавством.

Генеральний директор Кащишин Р.В. (03.11.2017р.) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПОЛIССЯХЛIБ"

2. Код за ЄДРПОУ: 04310507
3. Місцезнаходження: 33010, м.Рiвне, вул.Макарова,14
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)62-83-78 (0362)63-25-61
5. Електронна поштова адреса: polissyahlib@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

03.11.2017 року на підставі  рішення позачергових загальних зборів ак-
ціонерів (Протокол №2 від 03.11.2017 року)   у зв'язку з припинення ПАТ
"Поліссяхліб" шляхом перетворенням в ТДВ "Поліссяхліб" припинено пов-
новаження:

- Голови наглядової ради Нагорнюка Віктора Володимировича, поса-
дова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. На посаді пе-
ребував протягом 2 рокiв та 6-ти мiсяцiв. Посадова особа є акцiонером,
що володiє 55,5662% статутного капiталу товариства. 

- Члена наглядової ради Коробки Вікторії Вікторівни, посадова особа
згоди на розкриття паспортних даних не надала. На посаді перебувала
протягом  протягом 2 рокiв та 6-ти місяців. Посадова особа є акцiонером,
що володiє 4,6948% статутного капiталу товариства;

- Члена наглядової ради  Киреї Миколи Івановича,  посадова особа
згоди на розкриття паспортних даних не надала. На посадi перебував
протягом 5 рокiв та 6-ти місяців. Особисто акцiями емiтента не володiє, є
представником акцiонера- територiальної громади м.Рiвне (Рiвненської
мiської ради), що володiє 25,9998% статутного капiталу товариства;

- Члена наглядової ради Мудрика Олега Васильовича, посадова осо-
ба згоди на розкриття паспортних даних не надала. На посаді перебував
протягом  5 рокiв та 6-ти місяців. Посадова особа є акцiонером, що воло-
дiє 0,0659% статутного капiталу товариства;

- Члена наглядової ради Левченко Ірини Степанівни, посадова особа
згоди на розкриття паспортних даних не надала. На посаді перебувала
протягом 5 рокiв та 6-ти місяців. Посадова особа є акцiонером, що воло-
дiє 0,0989% статутного капiталу товариства.

Всі посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не мають.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Найменування посади Голова комiсiї з припи-
нення Коробка Олександр Федорович 03.11.2017 р.

Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку
діяльності

ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСІФІКОВАНОГО ВЕНЧУР-
НОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 

"СЛОБОЖАНЕЦЬ", код за ЄДРІСІ 233933 (далі -Фонд)
Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИ-
ЦІЙНІ ПРОЕКТИ" (код за ЄДРПОУ 35246152)  (далі -КУА)  06.11.2017
(протокол №11) прийнято рішення щодо продовження строку діяльності
Фонду до 04.02.2028.

Викуп інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду здійснює
КУА(Фонд)  на підставі поданої учасником заявки, форма якої встановле-
на чинним законодавством.

Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - за-
ява), контактний телефон: вул. Гаршина,буд.8, м. Харків, 61002; (057)
751-35-55.

Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників: з
10.11.2017 по 10.02.2018.

Перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним осо-
бам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з
учасниками: для фізичних осіб:паспорт, довідку про реєстраційний номер
облікової картки платника податків України, довідка банку, в якому відкри-
то рахунок, і номер поточного рахунку: для юридичних осіб: виписка з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприєм-
ців, довідка банку про відкриття поточного рахунку, протокол про обрання
виконавчого органу, паспорт та довідка про реєстраційний номер обліко-
вої картки платника податків України керівника (директора).

Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здій-
снюватимуться розрахунки з учасниками: визначається виходячи з вар-
тості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фон-
ду, що перебуває в обігу, станом на день прийняття рішення про продов-
ження строку діяльності Фонду - 06.11.2017.

Строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки: з 20.11.2017
по 20.02.2018.

Депонування коштів на користь учасників Фонду, які подали заявки з
метою викупу їх інвестиційних сертифікатів, але не звернулися в установ-
лені строки для отримання розрахунку, будуть здійснені не пізніше одно-
го календарного року з дати прийняття рішення про продовження строку
діяльності Фонду.

Директор КУА  Бесараб Д.А.

приватне  
аКцІонерне товариСтво  

«полтавХІммаШ»
повідомлення  

про проведення річних загальних зборів акціонерів
приватне акціонерне товариство «полтавхіммаш»
(ідентифікаційний код 00217449; місцезнаходження:  

36007, місто Полтава, вулиця Маршала Бірюзова, 85,  
далі - Товариство)

повідомляє про проведення «08» грудня 2017 року о 13.00 годині 
річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: місто 
Полтава, вулиця Маршала Бірюзова, 85, актова зала. Реєстрація 
учасників загальних зборів відбудеться з 12.00 до 12.50 за місцем про-
ведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах – «04» грудня 2017 року.

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії та припинення їх повно-

важень.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Затвердження порядку ве-

дення (регламенту) загальних зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду. 

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році та при-
йняття рішення за наслідками його розгляду. 

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду. Затвердження висновку ревізійної комісії 
щодо річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку, отриманого Товариством за результатами ді-

яльності у 2016 році (визначення порядку покриття збитків).
Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам слід при собі 

мати документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні 
мати довіреність або інші документи, які надають право на участь та 
голосування на загальних зборах, оформлені відповідно до вимог чин-
ного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для 
прий няття рішень з питань проекту порядку денного за місцезнахо-
дженням Товариства в робочі дні з 9-00 до 14-00 години (місто Полта-
ва, вулиця Маршала Бірюзова, 85, в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства розміщена на власному веб-сайті Товари-
ства (http://poltavhimmash.com). Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний ди-
ректор Товариства Хижак Віталій Антонович. Телефон для довідок: 
(0532) 50-10-45. 

наглядова рада

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 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО  
"КРИСТАЛБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 39544699
3. Місцезнаходження 04053 м. Київ  

вул. Кудрявський узвiз, б.2
4. Міжміський код, телефон та факс /044/ 590-46-61 /044/ 590-46-64
5. Електронна поштова адреса o.trubitsyna@crystalbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації

https://crystalbank.com.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
«03» листопада 2017 року Спостережною радою ПАТ «КРИСТАЛБАНК» 

(далi – Емiтент) (Протокол №129 вiд «03» листопада 2017 року) було прий-

нято рiшення обрати з «06» листопада 2017 року на посаду заступника 
Голови Правлiння Ладиженську Маргариту Володимирiвну (паспорт серiї ТТ 
№260471, виданий «27» сiчня 2015 року Голосiївським РВ ГУДМС України 
в мiстi Києвi) та у вiдповiдностi до пункту 10.2 Статуту Емiтента ввести її в 
склад Правлiння за посадою. Строк призначення на посаду – 5 (п’ять) 
рокiв.

Протягом останнiх п'яти рокiв Ладиженська М.В. обiймала наступнi по-
сади: заступник Голови Правлiння-директор департаменту роздрiбного 
бiзнесу, заступник Голови Правлiння АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»; член на-
глядової ради ТОВ «РЕНОМЕ-СМАРТ».

Ладиженська М.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має, акцiями Емiтента або часткою у його статутному капiталi не 
володiє.

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 Гребiнський Леонiд Андрiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.11.03
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво  
«КриСталБанК»

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво "айБоКС 
БанК"

2. Код за ЄДРПОУ 21570492
3. Місцезнаходження 03015 м. Київ вул. Дiлова, буд. 9А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 205-41-80 (044) 205-41-80
5. Електронна поштова адреса bank@iboxbank.online
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.iboxbank.online

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до Наказу т.в.о. Голови Правлiння ПАТ «Аайбокс Банк» за 

№ 293-К вiд 03.11.2017 року вiдбулися змiни в складi посадових осiб Банку, 
а саме призначено Головою Правлiння ПАТ «Айбокс Банк» Хейло Галину 
Михайлiвну, яка приступає до виконання обов’язкiв з 06.11.2017 року. 
Пiдстава такого рiшення – лист НБУ № 27-0006/75050 вiд 03.11.2017р., щодо 
погодження Нацiональним банком України кандидатуру Хейло Г.М. на по-
саду Голови Правлiння ПАТ «Айбокс Банк».

Хейло Г.М. часткою в статутному капiталi Банку не володiє (0%). Згоду 
на розкриття паспортних данних не надала. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має . Хейло Г.М. призначена на посаду 
Голови Правлiння на умовах безстрокового трудового договору.

Протягом останнiх п’яти рокiв Хейло Г.М. займала наступнi посади:
з 11.12.2012р. по 15.05.2013р.- Начальник управлiння аналiзу та оцiнки 

ризикiв ПАТ «Фiнексбанк»;
з 15.05.2013р. по 29.05.2013р.- В.о. Заступника Голови Правлiння 

ПАТ «Грiн Банк»;
з 29.05.2013р.по 19.08.2013р.- Заступник Голови Правлiння ПАТ «Грiн 

Банк»;
з 05.09.2013р. по 05.05.2014р.- Радник Голови Правлiння ПАТ «Аграрний 

комерцiйний банк»;
з 05.05.2014р. по 23.03.2015р.- Заступник Голови Правлiння ПАТ «Аграр-

ний комерцiйний банк»;
з 23.03.2015р. по 05.10.2015р.- В.о. Голови Правлiння ПАТ «Аграрний 

комерцiйний банк»;
з 05.10.2015р. по 04.12.2015р. - Заступник Голови Правлiння ПАТ «Аграр-

ний комерцiйний банк»;
з 04.12.2015р.по 23.03.2017р. - Директор з корпоративного бiзнесу 

ПАТ «Аграрний комерцiйний банк» ;
з 24.03.2017р по 05.11.2017р. - Заступник Голови Правлiння ПАТ «Айбокс 

Банк», Член Правлiння;
3 06.11.2017р. – голова Правлiння ПАТ «Айбокс Банк».

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Хейло Галина Михайлiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.11.06
(дата)

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Електрозавод»

2. Код за ЄДРПОУ 00215108
3. Місцезнаходження 50106, м. Кривий Рiг,  

Електрозаводська, 1К
4. Міжміський код, телефон та 
факс

056 462 02 30 056 462 02 30

5. Електронна поштова адреса elektrozavod _kr@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://elektrozavod.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерно-
го товариства

II. текст повідомлення
25 квiтня 2017 року загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЕЛЕКТРОЗА-

ВОД» прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного 
акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та змiну най-
менування з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОЗА-
ВОД» на Приватне акцiонерне товариство «Електрозавод». 01 листопада 
2017 року проведено державну реєстрацiю вiдповiдних змiн до  вiдомостей 
про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридич-
них осiб,  фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
  директор Стельмах олексiй вiкторович 06.11.2017

приватне аКцIонерне товариСтво «елеКтроЗавод»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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нацбанк Украины обновил систему 
электронных межбанковских расчетов

Национальный банк Украины (НБУ) 3 ноября ввел в 
эксплуатацию новое модернизированное поколение го-
сударственной системы электронных межбанковских 
расчетов – Систему электронных платежей НБУ (СЭП).

Как сообщается на веб-сайте центробанка, внедрение 
третьего поколения СЭП прошло успешно и не повлияло 
на качество обслуживания банками клиентов. В течение 
банковского дня 3 ноября в СЭП-3 было обработано 
1,22 млн платежей на общую сумму более 
79,7 млрд грн.

«Внедрение СЭП-3 является одной из составляющих 
стратегической программы развития информационных 
технологий Нацбанка, направленной на развитие и со-
вершенствование сервисов и IТ-инфраструктуры как 
для внутренних задач, так и для услуг, которые центро-
банк предоставляет банковскому сообществу», – цити-
руется в сообщении директор департамента информа-
ционных технологий НБУ Владимир Нагорнюк.

По данным Нацбанка, архитектура СЭП была пере-
строена на базе промышленной среды серверов прило-
жений IBM WebSphere, промышленных стандартов JEE 
и транспортной системы центробанка на базе WebSphere 
MQ. Это позволило повысить ее производительность, 
которая достигается с помощью горизонтальной и вер-
тикальной масштабируемости; внедрить современные 
промышленные решения для резервирования и восста-
новления работы, поддержку транзакционности на уров-
не серверов приложений. Помимо этого, использование 
виртуальной среды и облачных технологий Нацбанка 
позволило повысить устойчивость, безопасность и це-
лостность данных и кода.

«Благодаря этому принципиально повысилось каче-
ство работы, производительность и уровень надежности 
функционирования СЭП, создана основа для дальней-
шего ее развития, а именно перевод ее на международ-
ные стандарты обмена финансовыми сообщениями и 

внедрение новых инновационных инструментов безна-
личного перевода средств», – отметил В.Нагорнюк.

СЭП – государственная банковская платежная систе-
ма, обеспечивающая проведение межбанковского пере-
вода через счета, открытые в НБУ. Центробанк является 
платежной организацией и расчетным банком системы.

СЭП обеспечивает осуществление 97% межбанков-
ских переводов средств в национальной валюте в пре-
делах Украины.

Участниками СЭП по состоянию на 1 октября 2017 
года являлись 187 учреждений, из них 93 банка, 66 фи-
лиалов банков, 27 учреждений Государственной казна-
чейской службы Украины и ее органов, а также Нацио-
нальный банк Украины.

Госгеокадастр усиливает контроль над 
соблюдением земельного 

законодательства
Государственная служба по вопросам геодезии, кар-

тографии и кадастра (Госгеокадастр) в 2017 году возоб-
новила проверки соблюдения земельного законодатель-
ства, которые не осуществлялись с сентября 2014 года 
после упразднения выполняющей эти функции Государ-
ственной инспекции сельского хозяйства

Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в 
пресс-службе ведомства, всего в 2017 году и по состоя-
нию на конец третьего квартала территориальные орга-
ны Госгеокадастра в рамках полномочий провели 
9,911 тыс. проверок соблюдения земельного законода-
тельства. При этом 61% проверок приходился на третий 
квартал, 33% – на второй, 6% – на первый.

В Госгеокадастре уточнили, что полномочия по осу-
ществлению государственного контроля за использова-
нием земель ведомство фактически получило в конце 
2016 года. При этом проводить проверки служба начала 
в феврале 2017 года из-за необходимости формирова-
ния специальных структурных подразделений в Госгео-
кадастре и его территориальных органах.

публічне акціонерне товариство «віес Банк»
повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 19358632)
Шановний акціонере!

Спостережна рада публічного акціонерного товариства «віес Банк»
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Повне найменування та місцезнаходження товариства: публічне 
акціонерне товариство «віес Банк»,  Україна, 79000, м. львів, вул. Гра-
бовського, буд. 11.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів: 
23 листопада 2017 року о 09:00 годині у приміщенні  пат «віес Банк» 
за адресою: Україна, 79000, м. львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус 
№ 2, 3-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних 
зборах: реєстрація учасників зборів - 23 листопада 2017 року з 08.00 год. 
до 08.30 год. за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів: 

17 листопада 2017 року (станом на 24.00 год.) у порядку, встановле-
ному законодавством про депозитарну систему України.

перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним.

1. обрання членів лічильної комісії, Голови, секретаря Загальних 

зборів акціонерів пат «віес Банк».
2. надання згоди на укладення пат «віес Банк» значних правочинів 

із заінтересованістю.
3. визначення особи, уповноваженої на укладення від імені 

пат «віес Банк» значних правочинів із заінтересованістю.
Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного 

Загальних Зборів, надавати для ознайомлення акціонерам в робочий час 
(з 09.00. год. до 18.00 год. за Київським часом) в робочі дні (з понеділка по 
п’ятницю) до дня проведення Загальних Зборів – в приміщенні Банку за 
адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус №1, 2-й поверх, кім. 213, 
а в день проведення Загальних Зборів – також  у місці їх проведення. Адре-
са веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vsbank.ua. 
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
Загальних Зборів, є Голова Правління ПАТ «ВіЕс Банк» Походзяєва Ірина 
Вікторівна. Уповноваженою особою, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних Зборів, є Єпішина Ірина Віталіївна.

Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіре-
ність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, 
що посвідчує особу (паспорт). Довідки за телефонами у м. Льво-
ві  (032) 255 0254, (032) 297 0583.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «вІеС БанК»

НОВИНИ
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«С момента передачи полномочий и завершения бюро-
кратических процедур по их организации интенсивность 
проверок увеличивается», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве также назвали наиболее распространен-
ные нарушения земельного законодательства: само-
вольный захват земельных участков, их использование 
не по целевому назначению, снятие грунтового покрова 
без специального разрешения.

За девять месяцев 2017 года объемы возмещений за 
самовольный захват земельных участков, использова-
ние их не по целевому назначению, снятие грунтового 
покрова без спецразрешения выросли в 12 раз по срав-
нению с аналогичными показателями 2014 года – до 
19 млн грн с 1,5 млн грн компенсированного убытка.

По данным Госгеокадастра, в парламенте зарегистриро-
ван законопроект о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Украины по управлению земельными 
ресурсами в пределах территории объединенных террито-
риальных общин и урегулирования других вопросов в сфе-
ре земельных отношений (№ 7118-1 от 04 октября 2017).

Документ предполагает, что государственный кон-
троль за использованием и охраной земель всех катего-
рий и форм собственности, сохранением плодородия 
почв, соблюдением требований законодательства Укра-
ины в сфере землеустройства, земельных отношений 
будут осуществлять не только центральный орган ис-
полнительной власти, реализующий государственную 
политику в сфере земельных отношений (Госгеока-
дастр), но и исполнительные органы сельских, поселко-
вых, городских советов.

В службе отмечают, что после принятия документа 
вследствие оформления прав на землю лицами-
фактическими землепользователями ожидается увели-
чение поступлений в местные бюджеты.

правительство предложило перенести 
рассмотрение законопроекта о 

бюджете-2018 на следующую неделю
Кабинет министров предложил перенести рассмотре-

ние законопроекта о государственном бюджете на 2018 
год (№7000) на следующую неделю.

«На этой неделе мы вносим (на рассмотрение в пар-
ламент – ИФ) изменения по распределению бюджетных 
средств по субсидиям на 2017 год, а рассмотрение за-
конопроекта о бюджете на 2018 год, после рассмотрения 
бюджетным и налоговым парламентскими комитетами, 
предлагаем перенести на следующую неделю», – сооб-
щил первый вице-премьер-министр экономического раз-
вития и торговли Степан Кубив в ходе заседания согла-
сительного совета парламента в Киеве в понедельник.

Он также уточнил, что зарегистрированный в Верхов-
ной Раде законопроект о распределении бюджетных 
средств в текущем году позволит направить 7,6 млрд грн 
на субсидии и льготы по коммунальным платежам для 
населения.

пиреус Банк предоставил «техноторгу» 
кредит на $3 млн

Пиреус Банк (Киев) и группа компаний «Техноторг» 
(Николаев) подписали кредитное соглашение на $3 млн, 

сообщается в пресс-релизе банка в понедельник.
Согласно сообщению, соглашение подписано сроком 

на три года. Кредитные средства будут направлены на 
пополнение оборотных средств компании.

В рамках соглашения компания также сможет выпу-
скать гарантии в качестве дополнительного обеспечения 
уплаты по контрактам перед своими иностранными 
контрагентами.

«Привлечение оборотных средств даст нашему пар-
тнеру дополнительный источник финансирования про-
изводственной деятельности, а выпуск банковских га-
рантий – возможность предоставлять своим иностранным 
контрагентам еще одно подтверждение выполнения сво-
их контрактных обязательств по уплате за поставленный 
товар», – цитируется в сообщении директор департа-
мента по работе с корпоративными клиентами Пиреус 
Банка Алексей Анипер.

Согласно информации на сайте ГК «Техноторг», она 
является крупнейшей в Украине по реализации сельхоз-
техники с долей рынка 35%.

Компания имеет широкую региональную сеть: 
34 торгово-сервисных представительства, более 100 ре-
гиональных представителей по продаже техники, 34 ма-
газина запчастей, семь специализированных сервисных 
центров.

«Техноторг» является официальным дилером более 
70 заводов-производителей.

В группу компаний «Техноторг» входят ООО «Техно-
торг», «Техноторг-Дон», «Техноторг-Авто», «Техноторг-
Лизинг», «Техноторг-Агро», «Торговый Дом МТЗ-Беларус-
Украина», «Европейская аграрная компания».

Пиреус Банк МКБ (ранее – Международный коммер-
ческий банк) основан в 1994 году. На 1 января 2017 года 
крупнейшим акционером банка с долей в уставном капи-
тале 99,9918% являлся Piraeus Bank S.A (Греция).

власти Китая ужесточают контроль над 
инвестициями компаний в зарубежные 

активы
Национальная комиссия по развитию и реформам Ки-

тая планирует ужесточить контроль над иностранными 
инвестициями китайских компаний, введя обязательное 
одобрение регуляторами сделок с участием офшорных 
фирм.

Как говорится в черновом варианте документа, опу-
бликованном на сайте комиссии, данное правило будет 
касаться сделок объемом свыше $300 млн в определен-
ных секторах, таких как вооружения, новостные СМИ, 
разработка водных ресурсов, и будет особо отслежи-
ваться в том случае, если приобретаемые активы нахо-
дятся в странах, не имеющих дипломатических связей с 
КНР.

«Определенная деятельность в сфере иностранных 
инвестиций выходит за пределы контроля регуляторов, 
и это явно таит в себе скрытые риски», – говорится в со-
общении комиссии.

Опубликованный документ теперь будет обсуждаться 
с экспертами и общественностью и в итоге может быть 
видоизменен.

В последнее время власти Китая стремятся ограни-
чить отток средств за рубеж, в минувшем году составив-
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ший $816 млрд. Для этого были введены ограничения на 
приобретение активов в таких секторах, как недвижи-
мость, отельный бизнес, развлечения и спорт.

внешнеторговый дефицит СШа в сентябре 
вырос чуть сильнее прогноза

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса 
США в сентябре увеличилось на 1,7% и составило 
$43,5 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в августе показа-
тель равнялся $42,8 млрд, а не $42,4 млрд, как было 
объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали, что в сентябре дефи-
цит повысится до $43,3 млрд, сообщает MarketWatch.

Экспорт в сентябре увеличился на 1,1% и достиг 
$196,8 млрд, что является максимальным показателем с 

декабря 2014 года. США нарастили поставки в другие 
страны нефти и промышленных товаров.

Однако импорт повышался более высокими темпами, 
что и привело к росту дефицита. Объем поставок това-
ров и услуг из-за рубежа поднялся на 1,2% – до 
$240,3 млрд. В основном это обусловлено ростом поста-
вок средств производства, самолетов и компьютерных 
чипов, в то время как спрос на автомобили и запасные 
части к ним снизился.

Дефицит баланса внешней торговли США без учета 
колебаний цен (этот показатель используется для рас-
чета ВВП) в сентябре практически не изменился по срав-
нению с предыдущим месяцем и составил $62,21 млрд.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы  
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     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


