
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
25.05.2017  м. Київ  № 370 

Щодо врегулювання пи-
тань, пов’язаних з припи-
ненням провадження про-
фесійної діяльності на 
фондовому ринку – депо-
зитарної діяльності депо-
зитарної установи 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 червня 2017 року За № 739/30607

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
частини сьомої статті 5 та частини другої статті 20 Зако-
ну України «Про депозитарну систему України», з метою 
удосконалення питань, пов’язаних із припиненням депо-
зитарною установою провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку – депозитарної діяльності,

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

1. Затвердити Зміни до Положення про припинення 
депозитарною установою провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, 

затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року  
№ 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 квітня 2014 року за № 459/25236 (зі змінами), що до-
даються.

2. Центральному депозитарію цінних паперів:
після приведення внутрішніх документів Центрально-

го депозитарію цінних паперів у відповідність із цим рі-
шенням згідно з графіком повідомлення емітентів, вста-
новленого внутрішніми документами Центрального 
депозитарію (далі – Графік), повідомити емітентів цінних 
паперів про наявність в базах даних, які зберігаються 
ним як уповноваженим на зберігання, незакритих рахун-
ків у цінних паперах власників, які обслуговувались де-
позитарною установою, що припинила провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитар-
ної діяльності (далі – Депозитарна установа), або збері-
гачем цінних паперів, що провадив професійну діяль-
ність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а 
саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів 
відповідно до Закону України «Про Національну депози-
тарну систему та особливості електронного обігу цінних 
паперів в Україні» (далі – Зберігач) на підставі договору з 
емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цін-
них паперах власників та про необхідність укладення до-
говору з новою депозитарною установою із зазначенням 
попередження, що у разі неукладення договору про об-
слуговування рахунків у цінних паперах власників з но-
вою депозитарною установою та ненадання Централь-
ному депозитарію протягом 30 днів з дати відправлення 
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ним повідомлення копії рішення уповноваженого органу 
емітента про обрання нової депозитарної установи для 
укладання договору про обслуговування рахунків у цін-
них паперах власників, копії цього договору та розпоря-
дження про переказ цінних паперів на рахунок обраної 
емітентом депозитарної установи цінні папери будуть 
надалі обліковуватись на рахунку у цінних паперах емі-
тента в Центральному депозитарії;

у разі неотримання протягом 30 днів з дати відправлен-
ня емітентам повідомлення, зазначеного в абзаці другому 
цього пункту, копії рішення уповноваженого органу емітен-
та про обрання нової депозитарної установи для укладан-
ня договору про обслуговування рахунків у цінних паперах 
власників, копії договору про обслуговування рахунків у 
цінних паперах власників з новою депозитарною устано-
вою та розпорядження про переказ цінних паперів на ра-
хунок обраної емітентом депозитарної установи протягом 
5 робочих днів здійснити визначені внутрішніми докумен-
тами Центрального депозитарію дії щодо переказу обліку 
цінних паперів, щодо яких емітентами не укладені догово-
ри з новими депозитарними установами, на рахунки у цін-
них паперах емітентів в Центральному депозитарії.

3. Центральному депозитарію цінних паперів привести 
свої внутрішні документи у відповідність із цим рішенням не 
пізніше 3 місяців з дати набрання чинності цим рішенням.

4. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього 
рішення на державну реєстрацію до Міністерства юсти-
ції України.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

6. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього нормативно-
правового акта на офіційному веб-сайті Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
25 травня 2017 року № 370
Зареєстровано в Міністерстві юстиції
14 червня 2017 року 
За № 739/30607

Зміни до Положення про припинення депозитарною 
установою провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку – депозитарної діяльності
1. У розділі І:
1) у пункті 2:
абзац п’ятий після слів «за цінними паперами» допо-

внити словами «та починаючи з якої Центральний депо-
зитарій цінних паперів припиняє проведення депозитар-
них операцій за рахунком у цінних паперах Депозитарної 

установи, крім операцій уповноваженого на зберігання, 
передбачених цим Положенням;»;

абзац восьмий викласти в такій редакції:
«уповноважений на зберігання – Центральний депо-

зитарій цінних паперів, у якому Депозитарній установі 
відкритий рахунок у цінних паперах, а також який у разі 
припинення Діяльності депозитарної установи або при-
пинення Депозитарної установи як юридичної особи за-
безпечує відповідальне зберігання документів, баз да-
них, копій баз даних у визначених цим Положенням 
випадках, архівів баз даних Депозитарної установи, ін-
формації щодо тих її депонентів, які в установленому по-
рядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та влас-
ників цінних паперів, рахунки яких обслуговувались 
Депозитарною установою на підставі договору з емітен-
том про відкриття/обслуговування рахунків у цінних па-
перах власників та не були переведені емітентом до но-
вої депозитарної установи у порядку, встановленому 
законодавством, прав на цінні папери, які обліковували-
ся на їх рахунках, забезпечує відповідальне зберігання 
сум коштів, які надійшли/надійдуть до Депозитарної 
установи/уповноваженого на зберігання за наслідками 
погашення цінних паперів та/або виплати доходів (диві-
дендів) за цінними паперами та не були виплачені, до їх 
виплати в установленому законодавством порядку, може 
надавати інформацію щодо стану таких рахунків на кі-
нець операційного дня, що передує даті припинення ді-
яльності, та сум невиплачених Депозитарною установою 
коштів після отримання запиту від осіб, що мають право 
отримувати таку інформацію згідно із законодавством, а 
також здійснює передбачені цим Положенням дії щодо 
цінних паперів та сум коштів за цінними паперами, облік 
яких належить до компетенції Національного банку Укра-
їни та які обліковуються в системі депозитарного обліку 
Національного банку України на рахунку у цінних папе-
рах Депозитарної установи;»;

2) пункт 7 доповнити новими абзацами другим та тре-
тім такого змісту:

«Документи на паперовому носії, що зберігаються в 
уповноваженого на зберігання, можуть бути переведені в 
електронну форму шляхом сканування з подальшим 
зберіганням відповідно до вимог законодавства.

Документи на паперовому носії, які були переведені в 
електронну форму, можуть бути знищені. Їх знищення 
здійснюється уповноваженим на зберігання у паперорі-
зальній машині або шляхом спалювання з обов'язковим 
складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною 
акта про знищення повинен бути реєстр знищених доку-
ментів. Знищення документів на паперовому носії здій-
снюється комісією у кількості не менше трьох осіб, склад 
якої затверджується керівником уповноваженого на збе-
рігання.»;

3) пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. Документи (їх копії), які відповідно до цього Поло-

ження мають бути засвідчені печаткою (печатками), по-
требують такого засвідчення у разі використання особою 
у своїй діяльності печатки (печаток).»;

4) у пункті 9 слова «після закриття Депозитарною уста-
новою всіх рахунків в цінних паперах, що обслуговува-
лись Депозитарною установою на підставі відповідних 
договорів» замінити словами «або за умови відсутності 



№130, 13 липня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

3

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депозитарної 
установи».

2. У розділі ІІ:
1) у пункті 4:
в абзаці другому слова «з одночасним наданням копії 

повідомлення засобами факсимільного зв'язку» виклю-
чити;

доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:
«У разі оскарження Депозитарною установою рішення 

органу ліцензування про анулювання ліцензії в установ-
леному законодавством порядку орган ліцензування по-
відомляє Центральний депозитарій цінних паперів та 
Національний банк України про дату зупинення, або від-
новлення, скасування або набрання чинності зазначе-
ним рішенням про анулювання Ліцензії не пізніше на-
ступного дня з дати отримання документа, що підтверджує 
відповідний факт. До цього повідомлення додається ко-
пія цього документа, засвідчена органом ліцензуван-
ня.»;

2) в абзаці першому пункту 6 слово «викупу» виключи-
ти;

3) пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. Депозитарна установа (ліквідатор – у разі відкрит-

тя ліквідаційної процедури) повинна (повинен) протягом 
5 робочих днів з дати початку припинення діяльності роз-
містити на офіційному сайті Депозитарної установи по-
відомлення про початок процедури припинення прова-
дження Діяльності депозитарної установи та повідомити 
у спосіб, визначений відповідним договором:

Національний банк України, якщо з ним цією Депози-
тарною установою укладений депозитарний договір, про 
початок процедури припинення Діяльності депозитарної 
установи;

емітентів, з якими укладено договори про відкриття/
обслуговування рахунків власників, відповідно до вимог 
пункту 12 розділу V Положення про порядок забезпечення 
існування іменних цінних паперів у бездокументарній 
формі, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 
року № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 06 лютого 2014 року за № 241/25018, про 
початок процедури припинення Діяльності депозитарної 
установи та необхідність обрання нової депозитарної 
установи для відкриття/обслуговування рахунків 
власників;

депонентів, з якими укладені договори про відкриття/
обслуговування рахунку у цінних паперах:

щодо необхідності закриття рахунків у цінних паперах, 
що обслуговуються відповідно до цих договорів;

що у разі незакриття рахунку(ів) у цінних паперах 
протягом 60 календарних днів з дати початку припинен-
ня діяльності (у разі прийняття уповноваженим органом 
Депозитарної установи рішення про припинення Депо-
зитарною установою провадження Діяльності депози-
тарної установи або припинення як юридичної особи – 
протягом строку, встановленого уповноваженим органом 
Депозитарної установи):

цінні папери, права на які обліковуються на такому (та-
ких) рахунку(ах) в цінних паперах, будуть надалі обліко-
вуватися на рахунку в цінних паперах Депозитарної уста-
нови, який залишається після припинення Депозитарною 

установою депозитарної діяльності депозитарної уста-
нови в системі депозитарного обліку Центрального депо-
зитарію цінних паперів та/або Національного банку Укра-
їни відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, 
визначеної Законом України «Про депозитарну систему 
України», управління яким здійснює уповноважений на 
зберігання, для обліку цінних паперів тих її депонентів, 
що не закрили свої рахунки в цінних паперах в установ-
леному порядку (далі – Рахунок), або у депозитарній 
установі-правонаступнику – у разі передання Депозитар-
ною установою своїх повноважень у частині обслугову-
вання рахунків депонентів іншій депозитарній установі;

або у разі відкриття ліквідаційної процедури або прий-
няття органом ліцензування рішення про анулювання 
Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповід-
ною заявою ліцензіата про те, що не пізніше ніж через  
30 календарних днів з дати початку припинення діяльнос-
ті на офіційному сайті Депозитарної установи та на офі-
ційному сайті Центрального депозитарію цінних паперів 
буде розміщено інформацію про укладення договору з де-
позитарною установою-правонаступником або про пере-
дачу до уповноваженого на зберігання всіх документів, 
баз даних, архівів баз даних Депозитарної установи, ін-
формації щодо депонентів, які не закрили рахунки в цін-
них паперах, та цінних паперів/прав на цінні папери, які 
обліковувалися на їх рахунках станом на кінець операцій-
ного дня, що передує даті припинення діяльності, та неви-
плачених Депозитарною установою коштів за цінними па-
перами особам, що мають право на їх отримання.

Виконання операцій щодо цінних паперів таких депо-
нентів (крім корпоративних операцій емітента, безумов-
них операцій, зокрема на підставі виконавчих докумен-
тів, визначених Законом України «Про виконавче 
провадження», розпорядження уповноваженої особи ре-
єструвального органу про скасування реєстрації випуску 
цінних паперів) може бути відновлено виключно після 
звернення цих власників до:

уповноваженого на зберігання та переказу належ-
них їм цінних паперів до обраної ними депозитарної 
установи;

депозитарної установи-правонаступника щодо укла-
дення договору про обслуговування рахунку у цінних па-
перах або переведення належних їм цінних паперів, прав 
на цінні папери до обраної ними депозитарної установи.

Депоненти мають закрити рахунки у цінних паперах у 
Депозитарній установі протягом 60 календарних днів з 
дати початку припинення діяльності або протягом стро-
ку, визначеного Депозитарною установою при прийнятті 
рішення про припинення Депозитарною установою про-
вадження діяльності депозитарної установи або припи-
нення як юридичної особи.»;

4) пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Депозитарна установа повинна не пізніше 5 робо-

чих днів з дати початку припинення діяльності повідоми-
ти Центральний депозитарій цінних паперів про початок 
припинення Діяльності та передати йому копію баз да-
них станом на кінець операційного дня, що передує даті 
початку припинення діяльності, засобами електронного 
документообігу у порядку, встановленому Центральним 
депозитарієм цінних паперів, на відповідальне довго-
строкове зберігання.
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У випадку наявності у Центрального депозитарію цін-
них паперів інформації про дату початку припинення ді-
яльності Депозитарної установи та неотримання протя-
гом установленого строку уповноваженим на зберігання 
зазначеної копії баз даних від Депозитарної установи 
Центральний депозитарій цінних паперів до завершення 
наступного робочого дня після спливу установленого 
строку припиняє виконання облікових операцій за рахун-
ком такої Депозитарної установи за її розпорядженнями 
та повідомляє про це орган ліцензування та Національ-
ний банк України. Центральний депозитарій цінних папе-
рів з наступного робочого дня після отримання від Депо-
зитарної установи копії баз даних станом на кінець 
операційного дня, що передує даті початку припинення 
діяльності, відновляє виконання визначених цим Поло-
женням облікових операцій за рахунком такої Депози-
тарної установи за її розпорядженнями та повідомляє 
орган ліцензування та Національний банк України про 
таке відновлення.».

3. Розділ ІІІ викласти в такій редакції:
«III. Визначення особи, яка надалі забезпечуватиме 

облік та обслуговування прав на цінні папери депонен-
тів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки 
в цінних паперах у Депозитарній установі

1. У разі прийняття уповноваженим органом Депози-
тарної установи рішення про припинення як юридичної 
особи внаслідок приєднання її до іншої юридичної особи, 
яка має Ліцензію (у тому числі ліцензію на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності 
із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання ак-
тивів пенсійних фондів – за необхідності), особою, яка на-
далі забезпечить облік та обслуговування прав на цінні 
папери депонентів, що в установленому порядку не за-
крили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній уста-
нові/власників цінних паперів, рахунки яких обслуговують-
ся Депозитарною установою на підставі договору з 
емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних 
паперах власників, та виплату невиплачених Депозитар-
ною установою коштів за цінними паперами особам, що 
мають право на їх отримання, в установленому законо-
давством порядку є юридична особа, до якої приєднаєть-
ся Депозитарна установа і яка набуває статусу депозитар-
ної установи - правонаступника.

2. У разі прийняття уповноваженим органом Депози-
тарної установи рішення про припинення Депозитарною 
установою провадження депозитарної діяльності депо-
зитарної установи або припинення як юридичної особи, 
у тому числі внаслідок припинення Депозитарної устано-
ви як юридичної особи шляхом приєднання її до іншої 
юридичної особи, яка не має Ліцензії, уповноваженим 
органом Депозитарної установи повинно бути обрано 
особу, яка надалі забезпечить облік та обслуговування 
прав на цінні папери депонентів, що в установленому по-
рядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депо-
зитарній установі/власників цінних паперів, рахунки яких 
обслуговуються Депозитарною установою на підставі 
договору з емітентом про відкриття/обслуговування ра-
хунків у цінних паперах власників, та виплату невиплаче-
них Депозитарною установою коштів за цінними папера-
ми особам, що мають право на їх отримання, в 
установленому законодавством порядку.

Такою особою є юридична особа, яка має відповідну 
Ліцензію (у тому числі ліцензію на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку діяльності із збері-
гання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів 
пенсійних фондів – за необхідності) (депозитарна 
установа-правонаступник), або уповноважений на збері-
гання.

3. У разі відкриття ліквідаційної процедури або прий-
няття органом ліцензування рішення про анулювання 
Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповід-
ною заявою ліцензіата, уповноваженим органом Депози-
тарної установи після отримання відповідного рішення 
може бути обрано юридичну особу, яка має відповідну 
Ліцензію (у тому числі ліцензію на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку – діяльності із збе-
рігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів 
пенсійних фондів – за необхідності) та відповідає вимо-
гам, визначеним абзацами третім – десятим пункту 9 
розділу VІ цього Положення, і яка надалі забезпечить об-
лік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, 
що в установленому порядку не закрили свої рахунки в 
цінних паперах у Депозитарній установі/власників цінних 
паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною 
установою на підставі договору з емітентом про відкрит-
тя/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, 
та виплату невиплачених Депозитарною установою ко-
штів за цінними паперами особам, що мають право на їх 
отримання, в установленому законодавством порядку 
(депозитарну установу-правонаступника), або всі доку-
менти, бази даних, архіви баз даних Депозитарної уста-
нови, інформація щодо її депонентів, які не закрили ра-
хунки в цінних паперах, та прав на цінні папери, які 
обліковувалися на їх рахунках станом на кінець опера-
ційного дня, що передує даті припинення діяльності, та 
невиплачені Депозитарною установою кошти за цінними 
паперами особам, що мають право на їх отримання, пе-
редаються до уповноваженого на зберігання.

Депозитарна установа у разі прийняття рішення про об-
рання депозитарної установи-правонаступника не пізніше 
20 робочих днів з дня прийняття має звернутися до Цен-
трального депозитарію цінних паперів щодо узгодження 
кандидатури депозитарної установи-правонаступника.

Центральний депозитарій в порядку, встановленому 
його внутрішніми документами, протягом 10 робочих днів 
розглядає звернення Депозитарної установи та переві-
ряє відповідність кандидатури депозитарної установи-
правонаступника вимогам, визначеним абзацами третім 
– десятим пункту 9 розділу VІ цього Положення. Цен-
тральний депозитарій може направити до органу ліцен-
зування запит на отримання інформації, передбаченої 
цим Положенням, щодо кандидатури депозитарної 
установи-правонаступника, якщо необхідні відомості не 
внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому 
обсязі та у вільному доступі. 

Орган ліцензування надає Центральному депозитарію 
цінних паперів необхідну інформацію не пізніше 5 робо-
чих днів після отримання запиту відповідно до порядку 
обміну електронними документами, встановленого орга-
ном ліцензування.

У разі відповідності депозитарної установи-
правонаступника встановленим вимогам Центральний 
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депозитарій цінних паперів надає Депозитарній установі 
та органу ліцензування довідку про погодження кандида-
тури депозитарної установи-правонаступника.

Депозитарна установа повинна не пізніше наступного 
робочого дня після підписання з депозитарною 
установою-правонаступником договору про подальший 
облік та обслуговування прав на цінні папери депонен-
тів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки 
в цінних паперах у Депозитарній установі, з Депозитар-
ною установою-правонаступником (далі – Договір) допо-
внити розміщене на офіційному сайті Депозитарної уста-
нови повідомлення про початок процедури припинення 
провадження Діяльності депозитарної установи інфор-
мацією про укладення Договору з депозитарною 
установою-правонаступником.

Центральний депозитарій цінних паперів наступного 
робочого дня після отримання від Депозитарної устано-
ви зазначених у пункті 5 цього розділу документів розмі-
щує на власному сайті інформацію про укладення Депо-
зитарною установою Договору з депозитарною 
установою-правонаступником.

У разі непогодження Центральним депозитарієм цін-
них паперів кандидатури депозитарної установи-
правонаступника або невикористання права щодо прий-
няття рішення про обрання депозитарної 
установи-правонаступника Депозитарна установа пови-
нна не пізніше 30 календарних днів з дати початку при-
пинення діяльності доповнити розміщене на офіційному 
сайті Депозитарної установи повідомлення про початок 
процедури припинення провадження Діяльності депози-
тарної установи інформацією про передачу до уповно-
важеного на зберігання всіх документів, баз даних, архі-
вів баз даних Депозитарної установи, інформації щодо 
депонентів, які не закрили рахунки в цінних паперах, та 
цінних паперів/прав на цінні папери, які обліковувалися 
на їх рахунках станом на кінець операційного дня, що 
передує даті припинення діяльності, та невиплачених 
Депозитарною установою коштів за цінними паперами 
особам, що мають право на їх отримання.

4. Питання щодо забезпечення обліку та обслугову-
вання прав на цінні папери, що обліковуються на неза-
критих рахунках у цінних паперах в Депозитарній устано-
ві, в іншій депозитарній установі як депозитарною 
установою-правонаступником повинно бути включено 
до порядку денного уповноваженого органу Депозитар-
ної установи, на якому прийматиметься рішення про 
припинення Депозитарною установою провадження де-
позитарної діяльності депозитарної установи або припи-
нення як юридичної особи, у тому числі внаслідок при-
пинення Депозитарної установи як юридичної особи 
шляхом приєднання її до іншої юридичної особи, та де-
позитарної установи-правонаступника.

5. Рішення щодо обрання особи, яка надалі забезпе-
чить облік та обслуговування прав на цінні папери, що 
обліковуються на незакритих рахунках у цінних паперах 
депонентів Депозитарної установи, як депозитарна 
установа-правонаступник, про затвердження умов Дого-
вору приймається уповноваженим органом Депозитар-
ної установи після попереднього узгодження вказаних 
питань з уповноваженим органом депозитарної установи-
правонаступника.

Депозитарна установа повинна протягом 3 робочих 
днів після підписання з депозитарною установою-
правонаступником Договору надати до органу ліцензу-
вання та Центрального депозитарію цінних паперів із 
відповідним супроводжувальним листом такі документи:

копія Договору, засвідчена в установленому порядку;
копія плану-графіка передавання Депозитарною уста-

новою депозитарній установі-правонаступнику бази да-
них, архівів баз даних та документів, які залишаються 
після припинення провадження Депозитарною устано-
вою Діяльності депозитарної установи.».

4. У розділі ІV:
1) у главі 1:
пункті 2 після слів «органу ліцензування» доповнити 

словами «та Центральному депозитарію цінних папе-
рів»;

абзаци восьмий, дев’ятий підпункту 2 пункту 3 виклас-
ти в такій редакції:

«консолідований(і) баланс(и) (баланс(и) за всіма цін-
ними паперами, що обліковуються у Депозитарній уста-
нові на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахун-
ку в цінних паперах Депозитарної установи в 
Центральному депозитарії цінних паперів та/або в Наці-
ональному банку України відповідно до компетенції щодо 
обліку цінних паперів, визначеної Законом України «Про 
депозитарну систему України»), складений(і) станом на 
кінець операційного дня, що передує даті припинення ді-
яльності, у формі електронного документа;

усі облікові регістри оперативного обліку, що визначені 
нормативно-правовими актами України як обов'язкові 
при здійсненні Діяльності депозитарної установи, у фор-
мі електронних документів відповідно до вимог законо-
давства у форматі, узгодженому з депозитарною 
установою-правонаступником;»;

у пункті 4 речення друге замінити новими реченнями 
такого змісту: «Після підписання цього акта Депозитарна 
установа вважається такою, що припинила свою Діяль-
ність депозитарної установи. У разі припинення Депози-
тарною установою Діяльності відповідно до рішення її 
уповноваженого органу Депозитарна установа не пізні-
ше 5 робочих днів після підписання зазначеного акта 
приймання-передавання має подати до органу ліцензу-
вання заяву на анулювання Ліцензії та/або ліцензії на 
провадження діяльності із зберігання активів ІСІ та/або 
діяльності із зберігання активів пенсійних фондів та до-
кументи, визначені нормативно-правовим актом щодо 
зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види про-
фесійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних 
паперів).»;

2) у главі 2:
пункт 2 після слів «органу ліцензування» доповнити 

словами «та Центральному депозитарію цінних папе-
рів»;

абзаци восьмий, дев’ятий підпункту 2 пункту 3 виклас-
ти в такій редакції:

«консолідований(і) баланс(и) (баланс(и) за всіма цін-
ними паперами, що обліковуються у Депозитарній уста-
нові на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахун-
ку в цінних паперах Депозитарної установи в 
Центральному депозитарії цінних паперів та/або в Наці-
ональному банку України відповідно до компетенції щодо 
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обліку цінних паперів, визначеної Законом України «Про 
депозитарну систему України»), складений(і) станом на 
кінець операційного дня, що передує даті припинення ді-
яльності, у формі електронного документа;

усі облікові регістри оперативного обліку, що визначені 
нормативно-правовими актами України як обов'язкові 
при здійсненні Діяльності депозитарної установи у формі 
електронних документів відповідно до вимог законодав-
ства, у форматі, узгодженому з депозитарною установою-
правонаступником;»;

у пункті 4 речення друге замінити новими реченнями 
такого змісту: «Після підписання цього акта Депозитарна 
установа вважається такою, що припинила свою Діяль-
ність депозитарної установи. У разі припинення Депози-
тарною установою Діяльності відповідно до рішення її 
уповноваженого органу Депозитарна установа не пізні-
ше 5 робочих днів після підписання зазначеного акта 
приймання-передавання має подати до органу ліцензу-
вання заяву на анулювання Ліцензії та/або ліцензії на 
провадження діяльності із зберігання активів ІСІ та/або 
діяльності із зберігання активів пенсійних фондів та до-
кументи, визначені нормативно-правовим актом щодо 
зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види про-
фесійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних 
паперів).»;

3) у главі 3:
у підпункті 2 пункту 1:
абзаци сьомий, восьмий викласти в такій редакції:
«консолідований(і) баланс(и) (баланс(и) за всіма цін-

ними паперами, що обліковуються у Депозитарній уста-
нові на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахун-
ку в цінних паперах Депозитарної установи в 
Центральному депозитарії цінних паперів та/або в Наці-
ональному банку України відповідно до компетенції щодо 
обліку цінних паперів, визначеної Законом України «Про 
депозитарну систему України»), складений(і) станом на 
кінець операційного дня, що передує даті припинення ді-
яльності, у формі електронного документа відповідно до 
внутрішніх документів уповноваженого на зберігання 
згідно з вимогами законодавства. У випадку складання 
консолідованого балансу за цінними паперами, облік 
яких відповідно до Закону України «Про депозитарну 
систему України» здійснюється Національним банком 
України, такий баланс має бути засвідчений Національ-
ним банком України;

усі облікові регістри оперативного обліку, що визначені 
нормативно-правовими актами України як обов'язкові 
при здійсненні Діяльності депозитарної установи, у фор-
мі електронних документів відповідно до внутрішніх до-
кументів уповноваженого на зберігання згідно з вимога-
ми законодавства;»;

доповнити підпункт новим абзацом одинадцятим тако-
го змісту:

«Уповноважений на зберігання має право звернутися 
до Національного банку України з проханням надати кон-
солідований баланс, складений Депозитарною устано-
вою, іншу інформацію, необхідну йому для виконання 
функцій уповноваженого на зберігання.»;

абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:
«Після підписання акта приймання-передавання Де-

позитарна установа вважається такою, що припинила 

свою Діяльність депозитарної установи. У разі припинен-
ня Депозитарною установою Діяльності відповідно до 
рішення її уповноваженого органу Депозитарна установа 
не пізніше 5 робочих днів після підписання зазначеного 
акта приймання-передавання має подати до органу лі-
цензування заяву на анулювання Ліцензії та/або ліцензії 
на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ та/
або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів та 
документи, визначені нормативно-правовим актом щодо 
зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види про-
фесійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних 
паперів). Уповноважений на зберігання після підписання 
акта приймання-передавання здійснює управління Ра-
хунком відповідно до цього Положення.».

5. У розділі V:
у пункті 3 глави 3:
в абзаці другому слова «зокрема консолідованого ба-

лансу щодо цінних паперів, обслуговування яких нале-
жить до компетенції Національного банку України,» ви-
ключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«Протягом 5 робочих днів з дати підписання акта 

приймання-передавання уповноважений на зберігання по-
відомляє емітентів про наявність (за наявності) в отрима-
них від Депозитарної установи базі даних та документах 
інформації про незакриті рахунки у цінних паперах власни-
ків, які обслуговувались Депозитарною установою на під-
ставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цін-
них паперах власників з емітентом, та про необхідність 
укладення емітентом договору з новою депозитарною уста-
новою із зазначенням попередження, що у разі неукладен-
ня договору про обслуговування рахунків у цінних паперах 
власників з новою депозитарною установою та ненадання 
Центральному депозитарію цінних паперів протягом  
30 днів з дати відправлення ним зазначеного повідомлення 
копії рішення уповноваженого органу емітента про обрання 
нової депозитарної установи для укладання договору про 
обслуговування рахунків у цінних паперах власників, копії 
цього договору та розпорядження про переказ цінних папе-
рів на рахунок обраної емітентом депозитарної установи, 
цінні папери таких власників відповідно до внутрішніх до-
кументів Центрального депозитарію цінних паперів будуть 
переказані на рахунок у цінних паперах емітента в Цен-
тральному депозитарії цінних паперів.».

6. У розділі VІ:
1) назву розділу викласти в такій редакції:
«VI. Порядок переведення цінних паперів, права на які 

обслуговувались у Депозитарній установі (зберігача цін-
них паперів, що провадив професійну діяльність на фон-
довому ринку – депозитарну діяльність, а саме депози-
тарну діяльність зберігача цінних паперів відповідно до 
Закону України «Про Національну депозитарну систему 
та особливості електронного обігу цінних паперів в Укра-
їні») на незакритих рахунках у цінних паперах власників 
цінних паперів, на їх рахунки у цінних паперах в інші де-
позитарні установи»;

2) абзац перший пункту 1 після слів «що зберігаються 
в уповноваженого на зберігання» доповнити словами 
«та/або в Національному банку України відповідно до 
компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної За-
коном України «Про депозитарну систему України»;
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3) у пункті 2:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«надати цій депозитарній установі оригінал (копію) ви-

писки/інформаційної довідки про стан рахунку у цінних 
паперах, отриманої від уповноваженого на зберігання, та 
розпорядження про зарахування на рахунок у цінних па-
перах власника прав на цінні папери, що зазначені у ви-
писці/інформаційній довідці. Якщо у виписці/інформацій-
ній довідці про стан рахунку у цінних паперах зазначені 
права на цінні папери різних випусків, то власник або 
уповноважена ним особа повинен(на) надати депозитар-
ній установі розпорядження на зарахування прав на цінні 
папери окремо за кожним випуском;»;

абзац п’ятий доповнити новим реченням такого зміс-
ту: «Якщо на рахунку у цінних паперах власника у Депо-
зитарній установі обліковувались права на обтяжені 
зобов'язаннями цінні папери, власник або уповноважена 
ним особа повинен(на) надати уповноваженому на збе-
рігання документ, що свідчить про згоду заставоутриму-
вача щодо зміни особи, яка надалі забезпечить облік об-
тяжених зобов'язаннями цінних паперів власника, які 
зберігались в уповноваженого на зберігання.»;

4) пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Якщо протягом строку зберігання цінних паперів 

власника на Рахунку уповноваженим на зберігання були 
отримані документи, що свідчать про встановлення/знят-
тя обтяження цінних паперів зобов'язаннями/обмеження 
в обігу, разом з довідкою з рахунку у цінних паперах Цен-
тральний депозитарій цінних паперів надає депозитар-
ній установі засвідчені ним копії документів, що є підста-
вою для проведення операцій блокування/розблокування 
прав на цінні папери в зв’язку з встановленням/зняттям 
обтяження цінних паперів власника зобов'язаннями/об-
меження в обігу.»;

5) пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі якщо емітент протягом 30 днів з дати відправ-

лення уповноваженим на зберігання повідомлення, за-
значеного в абзаці третьому пункту 3 глави 3 розділу V, 
не уклав договір про обслуговування рахунків у цінних 
паперах власників з новою депозитарною установою та 
не надав Центральному депозитарію цінних паперів ко-
пії рішення уповноваженого органу емітента про обрання 
нової депозитарної установи для укладання договору 
про обслуговування рахунків у цінних паперах власників, 
копії цього договору та розпорядження про переказ цін-
них паперів на рахунок обраної емітентом депозитарної 
установи, Центральний депозитарій цінних паперів здій-
снює визначені його внутрішніми документами дії щодо 
переказу таких цінних паперів на рахунок емітента.»;

6) пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Якщо цінні папери, за якими здійснюється погашення 

та/або виплати доходів та погашень, перебувають у за-
ставі (в тому числі як забезпечення вимог Національного 
банку України), переказ коштів Центральним депозитарі-
єм на рахунки власників цінних паперів відбувається ви-
ключно за згодою заставодержателя (у тому числі Націо-
нального банку України).»;

7) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:
«9. Уповноважений на зберігання може передати отри-

мані від Депозитарної установи/Зберігача базу даних, 
архів баз даних та документи (в разі наявності), а також 

отримані від Депозитарної установи кошти, які надійшли 
до неї за наслідками погашення цінних паперів та/або 
виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не 
були виплачені іншій депозитарній установі за її заявою 
для забезпечення подальшого обліку та обслуговування 
цінних паперів, прав на цінні папери депонентів, що в 
установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних 
паперах у Депозитарній установі/Зберігача, та власників 
цінних паперів, рахунки яких обслуговувались Депози-
тарною установою/Зберігачем на підставі договору з емі-
тентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних 
паперах власників та не були переведені емітентом до 
нової депозитарної установи у порядку, встановленому 
законодавством, та для забезпечення подальшої випла-
ти зазначених коштів. Уповноважений на зберігання на 
вимогу депозитарної установи може надати перелік ви-
пусків цінних паперів, які обліковуються на Рахунку Депо-
зитарної установи в Центральному депозитарії. 

Уповноважений на зберігання протягом 10 робочих 
днів в порядку, встановленому його внутрішніми доку-
ментами, розглядає заяву депозитарної установи про 
передачу їй отриманих від Депозитарної установи бази 
даних, архіву баз даних, документів та невиплачених 
кош тів (за наявності) та здійснює аналіз щодо дотриман-
ня депозитарною установою таких вимог:

депозитарна установа здійснює професійну депози-
тарну діяльність депозитарної установи не менше 3 ро-
ків та здійснювала професійну депозитарну діяльність 
зберігача цінних паперів не менше 3 років;

члени виконавчого органу та/або наглядової ради депо-
зитарної установи мають бездоганну ділову репутацію;

протягом останніх трьох років не було факту зупинен-
ня дії Ліцензії за відповідною постановою про накладен-
ня санкції або анулювання Ліцензії за відповідним рішен-
ням у разі порушення законодавства про цінні папери;

протягом останніх трьох років органом ліцензування 
на депозитарну установу не було накладено санкцій у 
зв’язку з порушенням прав інвесторів, порушенням по-
рядку обліку прав на цінні папери, внесення змін до сис-
теми депозитарного обліку;

у разі наявності серед депонентів, що в установлено-
му порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у 
Депозитарній установі, ІСІ, на рахунках у цінних паперах 
яких обліковуються цінні папери, що входять до складу 
активів ІСІ, та з якими укладено договори про обслугову-
вання зберігачем активів ІСІ, депозитарна установа має 
ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів 
ІСІ;

у разі наявності серед депонентів, що в установлено-
му порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у 
Депозитарній установі, ПФ, на рахунках у цінних паперах 
яких обліковуються цінні папери, що входять до складу 
активів ПФ, та з якими укладені договори про обслугову-
вання зберігачем активів ПФ, депозитарна установа має 
ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів 
ПФ;

депозитарна установа забезпечує дотримання норма-
тивних значень пруденційних показників (крім банків), 
визначених законодавством;

депозитарна установа відповідає вимогам внутрішніх 
документів Центрального депозитарію цінних паперів та 
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

протягом останніх трьох років Центральним депозитарі-
єм цінних паперів не було виявлено фактів неусунення 
порушення депозитарною установою депозитарного ба-
лансу, неподання Центральному депозитарію цінних па-
перів облікового реєстру власників цінних паперів, неви-
ходу депозитарної установи на зв'язок з інформаційною 
системою Центрального депозитарію цінних паперів, по-
рушення порядку надання до Центрального депозитарію 
цінних паперів інформації щодо стану рахунків у цінних 
паперах депонентів цієї депозитарної установи та інфор-
мації щодо проведення між рахунками депонентів цієї 
депозитарної установи облікових операцій переказу прав 
на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих 
прав.

Центральний депозитарій може направити до органу 
ліцензування запит на отримання інформації, передба-
ченої цим Положенням, відносно депозитарної установи, 
якщо необхідні відомості не внесені до відповідних ін-
формаційних баз в достатньому обсязі та у вільному до-
ступі. Орган ліцензування має надати Центральному де-
позитарію цінних паперів необхідну інформацію протягом 
5 робочих днів з дня отримання запиту відповідно до по-
рядку обміну електронними документами, встановленого 
органом ліцензування.

У разі відповідності депозитарної установи встановле-
ним вимогам та технічної можливості передачі уповно-
важеним на зберігання бази даних, архіву баз даних та 
документів уповноважений на зберігання повідомляє де-
позитарну установу та орган ліцензування про погоджен-
ня передачі бази даних, архіву баз даних та документів 
(за наявності) депозитарній установі.

Порядок передачі бази даних, архіву баз даних та до-
кументів визначається договором депозитарної устано-
ви з уповноваженим на зберігання та внутрішніми доку-
ментами уповноваженого на зберігання. Після підписання 
акта приймання-передавання уповноважений на збері-
гання протягом трьох робочих днів у порядку, встановле-
ному його внутрішніми документами, забезпечує переказ 
з Рахунку Депозитарної установи/ Зберігача цінних папе-
рів прав на цінні папери депонентів, що в установленому 
порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Де-

позитарній установі/Зберігача, та власників цінних папе-
рів, рахунки яких обслуговувались Депозитарною уста-
новою/Зберігачем на підставі договору з емітентом про 
відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах 
власників та не були переведені емітентом до нової де-
позитарної установи у порядку, встановленому законо-
давством, на рахунок нової депозитарної установи та 
переказ зі свого грошового рахунку в Розрахунковому 
центрі на грошовий рахунок нової депозитарної устано-
ви отриманих від Депозитарної установи коштів, які на-
дійшли до неї за наслідками погашення цінних паперів 
та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними папера-
ми та не були нею виплачені.

Відкриття рахунків у цінних паперах власникам, що не 
закрили свої рахунки у цінних паперах у Депозитарній 
установі/Зберігача, та зарахування на них прав на цінні 
папери здійснюються депозитарною установою протягом 
30 календарних днів з дати підписання акта приймання-
передавання з уповноваженим на зберігання на підставі 
отриманих інформації і документів та довідки з рахунку у 
цінних паперах від Центрального депозитарію цінних па-
перів.

Якщо на рахунку у цінних паперах власника у Депози-
тарній установі обліковувались права на обтяжені 
зобов'язаннями/обмежені в обігу цінні папери та/або з 
обмеженням прав за цінними паперами, зарахування 
прав на них на рахунок власника в депозитарній установі 
здійснюється з тим самим режимом обтяження/обме-
ження прав на цінні папери та/або обмеженням прав за 
цінними паперами.

У разі наявності в базі даних Депозитарної установи 
цінних паперів, облік яких відноситься до компетенції На-
ціонального банку України, передача баз даних, архівів 
баз даних та документів для подальшого забезпечення 
та обслуговування цих цінних паперів до депозитарної 
установи, визначеної у цьому пункті, відбувається за 
умови наявності у неї договору на депозитарне обслуго-
вування, укладеного з Національним банком України.».

Директор департаменту регулювання
депозитарної та клірингової діяльності І. Курочкіна 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за  
№ 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних ПрАТ «ПОТІ» (місцезнаходження: вул. Гоголя,  
буд. 15-А, м. Дніпро, 49044, код за ЄДРПОУ: 20203389), 

на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з пере-
творенням акціонерного товариства, скасовано реєстра-
цію випуску акцій прАТ «поТІ». Свідоцтво про реєстра-
цію випуску акцій ПрАТ «ПОТІ» від 10 листопада  
2010 року № 177/04/1/10, видане 26.12.2011 Дніпропе-
тровським територіальним управлінням Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 241-Кф-С-А від 11 липня 2017 року.

12.07.2017 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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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - пУБЛІЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «МЕДпРоМпРоЕКТ». 
2. Код за ЄДРПОУ – 00481718.
3. Місцезнаходження - 02160 , м. Київ, проспект Соборності 

(Возз'єднання), буд. 7А.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 559-00-22 559--67-88.
5. Електронна поштова адреса - ysveta@meta.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято позачерговими загаль-
ними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МЕДПРОМПРОЕКТ» 10.07.2017 року. Припинення повноважень посадової 
особи виконано на підставі Протоколу № 2 загальних зборів акціонерів ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДПРОМПРОЕКТ» від  
10 липня 2017 року. Посадова особа Васін Сергій Аркадійович (паспорт: серія 
СО номер 224514, виданий 28.10.1999 року Залізничним РУ ГУ МВС України 
в м. Києві), яка займала посаду Директор, припинила повноваження. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0 грн. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені 
прий няттям рішення про припинення Товариства шляхом реорганізації (пе-
ретворення). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років 2 місяців.

Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціо-
нерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДПРОМПРОЕКТ» 
10.07.2017 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу  
№ 2 загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МЕДПРОМПРОЕКТ» від 10 липня 2017 року. Васін Сергій Аркадійович 
(паспорт: серія СО номер 224514, виданий 28.10.1999 року Залізничним РУ ГУ 
МВС України в м. Києві) обрано на посаду Голова Комісії з припинення. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: невизначений, до закінчення процедури реорга-
нізації (перетворення). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: з 2011 року по даний час - директор в ПАТ «МЕДПРОМПРОЕКТ». Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук простих іменних акцій.

Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами ак-
ціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДПРОМПРО-
ЕКТ» 10.07.2017 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Про-
токолу № 2 загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МЕДПРОМПРОЕКТ» від 10 липня 2017 року. Меланчук Ва-
силь Олександрович (паспорт: серія СН номер 998148, виданий 19.11.1998 
року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві) обрано на посаду Член Комісії 
з припинення. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: невизначений, до 
закінчення процедури реорганізації (перетворення). Інші посади, які обійма-
ла особа протягом останніх п'яти років: з 2011 року по 2014 рік - юрискон-
сульт товарної біржі «Перша незалежна біржа», з 2015 року - по даний час 
- начальник юридичного відділу ТОВ «УкрНДІмясомолпром». Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук простих іменних акцій.

Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами 
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДПРОМП-
РОЕКТ» 10.07.2017 року. Обрання посадової особи виконано на підставі 
Протоколу № 2 загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «МЕДПРОМПРОЕКТ» від 10 липня 2017 року. Юрченко 
Світлана Вікторівна (паспорт: серія СН номер 363503, виданий 13.12.1996 
року Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду Член 
Комісії з припинення. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: неви-
значений, до закінчення процедури реорганізації (перетворення). Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2008 року по 
даний час - головний бухгалтер ПАТ «МЕДПРОМПРОЕКТ». Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук простих іменних акцій.

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

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

2. Голова комісії з припинення   Васін Сергій Аркадійович 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
 М.П.  13.07.2017
  (дата)

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «РБУ-6»
код ЄДРПОУ 03329315, місцезнаходження: 23600, Вінницька область, 

місто Тульчин, вулиця Глінки, будинок 10
(надалі- Товариство або ПрАТ «РБУ-6»)

Повідомляє про призначення на 28 липня 2017 року позачергових За-
гальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «РБУ-6» о 
10:00 годині за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 23600, 
Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Глінки, будинок 10, примі-
щення актової зали.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у 
позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі - Загальні збори), буде 
проводитися з 09:00 до 09:45 години. Особам, які будуть представляти 
повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чин-
ного законодавства України.

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «РБУ-6», які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 
24 липня 2017 року.

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«РБУ-6»» скликаються Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог 
частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв’язку з чим 
акціонери позбавляються права вносити пропозиції до Порядку денного.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів 
акціонери можуть, за письмовим запитом, ознайомитись з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загальних зборів 
акціонерів Товариства, в робочі дні з 10:00 до 12:00 години за місцезнахо-
дженням Товариства, а саме: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вули-
ця Глінки, будинок 10, кабінет «Бухгалтерія». В день проведення Загальних 
зборів – також у місці їх проведення за адресою: 23600, Вінницька область, 
місто Тульчин, вулиця Глінки, будинок 10, приміщення актової зали. 

Посадова особа, відповідальна особа за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами по підготовці до Загальних зборів акціонерів Товари-
ства - головний бухгалтер Штемпель Любов Іванівна. Контактний телефон: 
(04335) 2-39-01. Адреса веб-сайту (власної веб-сторінки) Товариства, на 
якому розміщена інформація з Проектом рішень з питань Проекту Поряд-
ку денного: http://tulrbu6.at.ua/.

проект порядку денного
(Перелік питань, що виносяться на голосування позачергових Загальних 

зборів акціонерів)
1. Обрання Лічильної комісії.
2.Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів, 

а саме: Голови та Секретаря. 
3. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних збо-

рів акціонерів Товариства. 
4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії позачергових Загаль-

них зборів акціонерів Товариства.
5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на 

голосування) позачергових Загальних зборів акцонерів.
6. Прийняття рішення про реорганізацію Приватного акціонерного то-

вариства «РБУ-6» шляхом перетворення його в Товариство з обмеженою 
відповідальністю «РБУ-6».

7. Прийняття рішення про порядок обміну акцій Товариства, що реорга-
нізується, на частки (паї) Товариства, що створюється.

8. Затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення. 
9.Призначення Комісії з припинення Приватного акціонерного товари-

ства «РБУ-6». 
10. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються 

повноваження щодо: 
- складення Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення 

обов'язкового викупу належних їм акцій;
- здійснення обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в по-

рядку та у строк, що передбачені чинним законодавством; 
- здійснення заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених 

до Товариства;
- проведення дії щодо забезпечення прийнятого рішення позачергови-

ми Загальними зборами акціонерів про реорганізацію Приватного акціо-
нерного товариства «РБУ-6», шляхом перетворення його в Товариство з 
обмеженою відповідальністю «РБУ-6».

11. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються по-
вноваження:

- здійснювати персональне повідомлення акціонерів, перелік яких за-
тверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, 
про право вимоги обов’язкового викупу акцій, які реалізують право вимага-
ти здійснення викупу Товариством належних їм акцій;

- повідомляти кредиторів про порядок та строк задоволення вимог 
кредиторів, на підставі прийнятого рішення позачерговими Загальними 
зборами акціонерів про реорганізацію Приватного акціонерного товари-
ства «РБУ-6», шляхом перетворення його в Товариство з обмеженою від-
повідальністю «РБУ-6»;

- отримувати письмові вимоги кредиторів відповідно до чинного зако-
нодавства України.

Голова Наглядової ради прАТ «РБУ-6» Куций Віктор олександрович
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 повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - пУБЛІЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «МЕДпРоМпРоЕКТ». 

2. Код за ЄДРПОУ – 00481718.
3. Місцезнаходження - 02160 , м. Київ, проспект Соборності 

(Возз'єднання), буд. 7А.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 559-00-22 559--67-88.
5. Електронна поштова адреса - ysveta@meta.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, пере-
творення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або 
суду.

ІІ. Текст повідомлення
10.07.2017 року позачерговими загальними зборами акціонерів ПУ-

БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДПРОМПРОЕКТ» (надалі 
- Товариство) прийнято рішення про припинення Товариства шляхом пе-
ретворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МЕДПРОМПРОЕКТ (Протокол № 2 загальних зборів акціонерів ПАТ 
«МЕДПРОМПРОЕКТ» від 10 липня 2017 року) з метою мінімізації витрат 
Товариства, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової 
форми, як публічне акціонерне товариство. «ЗА» проголосували акціоне-
ри, які володіють 4 591 426 голосами, що складає 100% від загальної кіль-
кості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, які є власниками 
голосуючих з цього питання акцій. «ПРОТИ» проголосували акціонери, які 
володіють 0 голосами, що складає 0% від загальної кількості голосів акці-
онерів, присутніх на загальних зборах, які є власниками голосуючих з цьо-
го питання акцій. Повне найменування юридичної особи - правонаступни-
ка - Товариство з додатковою відповідальністю «МЕДПРОМПРОЕКТ». До 
правонаступника переходять усе майно, усі права, активи та зобов'язання 
Товариства. Передача активів та зобов'язань буде здійснена шляхом 
складання Передавального акту та затвердження його загальними збора-
ми акціонерів Товариства. Розмір статутного капіталу правонаступника 
становитиме 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок. 
Порядок та умови обміну акцій Товариства, яке припиняється, на частки 
юридичної особи - правонаступника: акції Товариства, що перетворюєть-
ся, конвертуються в частки підприємницького товариства – правонаступ-
ника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток відбуваєть-
ся із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами 
у статутному капіталі акціонерного Товариства, що перетворюється. Роз-
поділ часток відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, 
що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного Товариства, 
що перетворюється. Конвертація акцій буде здійснюватися у співвідно-
шенні 1:1, коефіцієнт конвертації дорівнює 1.

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

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

2. Голова комісії з припинення   Васін Сергій Аркадійович 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
 М.П.  13.07.2017
  (дата)

поВІДоМЛЕННЯ
пРо ЗМІНИ До пРоЕКТУ поРЯДКУ ДЕННоГо

позачергових Загальних зборів 
пРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«ЗАВоД по оБРоБцІ КоЛЬоРоВИХ МЕТАЛІВ»
пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАВоД по оБРоБцІ Ко-

ЛЬоРоВИХ МЕТАЛІВ» (надалі – «Товариство», ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 00195452, вул. Героїв Праці, буд. 42, м. Бахмут, Донецька обл., 
Україна, 84500) повідомляє про внесення змін до проекту порядку 
денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які від-
будуться 24 липня 2017 року о 13:00 год. за адресою: вул. Героїв праці, 
буд. 42, м. Бахмут, Донецька обл., Україна, 84500, цех СТА, поверх 
третій, кімната № 1 – зал засідань.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціоне-
рів опубліковано у № 115 від 21.06.2017р. Бюлетеня «Відомості Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» та розміщено на веб-
сайті Товариства www.azocm.ua. Підстава змін проекту порядку денного 
– внесення пропозиції акціонером та рішення Наглядової ради. 

Зміни до порядку денного позачергових Загальних зборів внесені шля-
хом його доповнення питанням 7 наступного змісту: «Звіт Голови Правлін-
ня про фінансово-економічний стан Товариства, виконання ним грошових 
зобов’язань та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Отже, порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів вклю-
чає такі питання:

«перелік питань, включених до порядку денного позачергових 
Загальних зборів акціонерів (порядок денний)

Питання 1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів 
акціонерів.

Питання 2. Обрання Голови позачергових Загальних зборів акціоне-
рів.

Питання 3. Обрання Секретаря позачергових Загальних зборів акціо-
нерів.

Питання 4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-
ства.

Питання 5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Питання 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради То-
вариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, що упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради Товариства.

Питання 7. Звіт Голови Правління про фінансово-економічний стан То-
вариства, виконання ним грошових зобов’язань та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.»

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація щодо 
змін проекту порядку денного: www.azocm.ua 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами та документами, що 
стосуються позачергових Загальних зборів акціонерів і є необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Това-
риства (вул. Героїв Праці, буд. 42, м. Бахмут, Донецька обл., Україна, 
84500, цех СТА, тертій поверх, кімната № 1) у робочі дні з 09:00 год. до 
16:00 год. Для ознайомлення з матеріалами позачергових Загальних збо-
рів акціонерів Товариства, особа повинна мати документ, що посвідчує її 
особу та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером. Відповідальна 
за ознайомлення акціонерів з документами особа – Голова Правління 
Чистяков О.В. Довідки за телефоном: (0627) 44 98 09 та за місцезнахо-
дженням Товариства.

Наглядова рада пРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА
«ЗАВоД по оБРоБцІ КоЛЬоРоВИХ МЕТАЛІВ»

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 
"АВIАТЕХМАС"

2. Код за ЄДРПОУ 23790832
3. Місцезнаходження 69098, м.Запорiжжя, вул.Чарiвна/ 

вул.Полякова, буд.163/1 кв.3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+380612764620 +380612764621

5. Електронна поштова адреса mail@aviatechmas.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.aviatechmas.zp.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшення про виплату дивiдентiв прийняте акцiонером який володiє 

100% акцiй пiдприємства та має повноваження згiдно Статуту акцiонерного 
товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства».

Дивiденти виплачуються з нерозподiленого чистого прибутку попереднiх 
рокiв.Порядок виплати дивiдендiв-виплата всiєї суми дивiдендiв в повному 
обсязi всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.

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 Харченко М.Є.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 12.07.2017

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «попЕЛюХ-
СЬКЕ ХЛIБопРИйМАЛЬНЕ 
пIДпРИєМСТВо»

2. Код за ЄДРПОУ 00953253
3. Місцезнаходження 24733, Вiнницька обл., Пiщанський р-н, 

селище Попелюхи, площа Гагарiна, 
буд.1

4. Міжміський код, телефон та факс 0434925337 0434925342
5. Електронна поштова адреса popelhpp@vprk.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http:\\popeluhi.vioil.com

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

II. Текст повідомлення

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначено, 

звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноважен-
ня)

Посада

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної 

особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 
ідентифіка-
ційний код 

за ЄДРПОУ 
юридичної 

особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
10.07.2017 припинено 

повноваження
Голова 

Правлiння
Домерат 
Євгенiй 

Iванович 

д/н д/н
д/н

0.000074

Зміст інформації:
10.07.2017 року рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство» припинено повноважен-
ня Голови Правлiння товариства - Домерата Євгенiя Iвановича в зв'язку з 
переобранням Правлiння ПрАТ «Попелюхське ХПП» (Протокол № 10-07/17 
вiд 10.07.2017 року). Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, 
якою володiє в Статутному капiталi - 0.000074 вiдсоткiв; непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, протягом якого перебував 
на посадi - 14 мiсяцiв; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
10.07.2017 припинено 

повноважен-
ня

Член 
Правлiння 

Голда Альфред 
Васильович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
10.07.2017 року рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство» припинено повноважен-
ня члена Правлiння товариства - Голди Альфреда Васильовича в зв'язку з 
переобранням Правлiння ПрАТ «Попелюхське ХПП» (Протокол № 10-07/17 
вiд 10.07.2017 року). Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; част-
ка, якою володiє в Статутному капiталi - вiдсутня; непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, протягом якого перебував на 
посадi - 14 мiсяцiв; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
10.07.2017 припинено 

повноваження
Член 

Правлiння 
Крутоус Юрiй 
Степанович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
10.07.2017 року рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство» припинено повноважен-
ня члена Правлiння товариства - Крутоуса Юрiя Степановича в зв'язку з пере-
обранням Правлiння ПрАТ «Попелюхське ХПП» (Протокол № 10-07/17 вiд 
10.07.2017 року). Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, 
якою володiє в Статутному капiталi - вiдсутня; непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, протягом якого перебував на 
посадi - 14 мiсяцiв; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
10.07.2017 припинено 

повноваження
Член 

Правлiння 
Пирiжок Вiктор 

Васильович
д/н д/н

д/н
0

Зміст інформації:
10.07.2017 року рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство» припинено повноважен-
ня члена Правлiння товариства - Пирiжка Вiктора Васильовича в зв'язку з пе-
реобранням Правлiння ПрАТ «Попелюхське ХПП» (Протокол № 10-07/17 вiд 
10.07.2017 року). Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, 
якою володiє в Статутному капiталi - вiдсутня; непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, протягом якого перебував на 
посадi - 14 мiсяцiв; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
10.07.2017 припинено 

повноважен-
ня

Член 
Правлiння

Янковий 
Анатолiй 

Миколайович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

10.07.2017 року рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство» припинено повноважен-
ня члена Правлiння товариства - Янкового Анатолiя Миколайовича в зв'язку з 
переобранням Правлiння ПрАТ «Попелюхське ХПП» (Протокол № 10-07/17 вiд 
10.07.2017 року). Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, 
якою володiє в Статутному капiталi - вiдсутня; непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, протягом якого перебував на 
посадi - 14 мiсяцiв; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
10.07.2017 обрано Голова 

Правлiння
Домерат Євге нiй 

Iванович
д/н д/н

д/н
0.000074

Зміст інформації:
10.07.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол № 10-07/17 
вiд 10.07.2017 року) обрано на посаду Голови Правлiння Приватного 
акцiонерного товариства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство» з 
10.07.2017 року Домерата Євгенiя Iвановича, в зв’язку з необхiднiстю призна-
чити посадову особу замiсть Голови Правлiння повноваження якого припине-
но. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Ста-
тутному капiталi - 0.000074 вiдсоткiв; непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини - вiдсутня; строк, на який призначено - три роки; посади, якi 
обiймав протягом останнiх п’яти рокiв – Голова Правлiння Публiчного 
акцiонерного товариства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство»; зго-
ди на розкриття паспортних даних не надав.
10.07.2017 обрано Член 

Правлiння 
Голда Альфред 

Васильович
д/н д/н

д/н
0

Зміст інформації:
10.07.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол № 10-07/17 
вiд 10.07.2017 року) обрано на посаду члена Правлiння Приватного 
акцiонерного товариства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство» з 
10.07.2017 року Голду Альфреда Васильовича, в зв’язку з необхiднiстю при-
значити посадову особу замiсть члена Правлiння повноваження якого припи-
нено. Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, якою володiє в 
Статутному капiталi - вiдсутня; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини - вiдсутня; строк, на який призначено - три роки; посади, якi обiймав 
протягом останнiх п’яти рокiв – головний бухгалтер Публiчного акцiонерного 
товариства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство»; згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надав.
10.07.2017 обрано Член 

Правлiння 
Крутоус Юрiй 
Степанович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
10.07.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол № 10-07/17 
вiд 10.07.2017 року) обрано на посаду члена Правлiння Приватного 
акцiонерного товариства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство» з 
10.07.2017 року Крутоуса Юрiя Степановича, в зв’язку з необхiднiстю призна-
чити посадову особу замiсть члена Правлiння повноваження якої припинено. 
Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, якою володiє в Ста-
тутному капiталi - вiдсутня; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини - вiдсутня; строк, на який призначено - три роки; посади, якi обiймав про-
тягом останнiх п’яти рокiв – головний енергетик Публiчного акцiонерного 
товариства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство»; згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надав.
10.07.2017 обрано Член 

Правлiння
Пирiжок Вiктор 

Васильович
д/н д/н

д/н
0

Зміст інформації:
10.07.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол № 10-07/17 
вiд 10.07.2017 року) обрано на посаду члена Правлiння Приватного 
акцiонерного товариства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство» з 
10.07.2017 року Пирiжка Вiктора Васильовича, в зв’язку з необхiднiстю призна-
чити посадову особу замiсть члена Правлiння повноваження якого припинено. 
Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, якою володiє в Ста-
тутному капiталi - вiдсутня; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини - вiдсутня; строк, на який призначено - три роки; посади, якi обiймав про-
тягом останнiх п’яти рокiв – iнженер по охоронi працi Публiчного акцiонерного 
товариства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство»; згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надав.
10.07.2017 обрано Член 

Правлiння 
Янковий 
Анатолiй 

Миколайович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
10.07.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол № 10-07/17 
вiд 10.07.2017 року) обрано на посаду члена Правлiння Приватного 
акцiонерного товариства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство» з 
10.07.2017 року Янкового Анатолiя Миколайовича, в зв’язку з необхiднiстю 
призначити посадову особу замiсть члена Правлiння повноваження якої при-
пинено. Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, якою володiє 
в Статутному капiталi - вiдсутня; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини - вiдсутня; строк, на який призначено - три роки; посади, якi обiймав 
протягом останнiх п’яти рокiв – старший майстр виробничої дiльницi Публiчного 
акцiонерного товариства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство»; зго-
ди на розкриття паспортних даних не надав.

Голова правління __________________________ Домерат є.І.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №130, 13 липня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

12

повідомлення 
про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента, 
міжміський код та телефон 
емітента

пРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
«СТIВIДоРНА КоМпАНIЯ 
«АВЛIТА»

2. Код за ЄДРПОУ 30628382
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, район Печерський, 

вул. Велика Василькiвська 77 – А
4. Міжміський код, телефон та факс 044-239-18-76, факс 044-239-18-76
5. Електронна поштова адреса stepin@eterna.law
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

------

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

2. Текст повідомлення
В ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «СТIВIДОРНА 

КОМПАНIЯ «АВЛIТА» (надалi-Товариство), вiдбулися змiни в складi по-
садових осiб емiтента, а саме: 

Вiдповiдно до Рiшення акцiонера б/н вiд 10.07.2017 р., у звязку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi, з 10.07.2017 р. припинено 
повноваження посадової особи емiтента, а саме: Генерального директора 
Товариства - Фуртатова Юрiя Вячеславовича. Згоди на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надано. На зазначенiй посадi поса-
дова особа перебувала з 06.08.2012 р. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На посаду Генерального директора Товариства обрано Божука Олек-
сандра Анатолiйовича з 11.07.2017 р. вiдповiдно до Рiшення акцiонера б/н 
вiд 10.07.2017 р. 

Вiдповiдно до Рiшення акцiонера б/н вiд 10.07.2017 р. обрано на посаду 
Генерального директора Товариства Божука Олександра Анатолiйовича - з 
11 липня 2017 р. Згоди на розкритття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Посадову особу обрано на термiн до 11 липня 2018 р. Посадова 
особа не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
останнiх пяти рокiв посадова особа обiймала посади: Генеральний директор 
ТОВ «Морський термiнал Марiуполь» (код ЄДРПОУ 38242941).

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор  _______  Божук Олександр Анатолійович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  12.07.2017 р.
  дата

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 То-
ВАРИСТВо «єНАКIєВСЬКИй 
МЕТАЛУРГIйНИй ЗАВоД» 

2. Код за ЄДРПОУ 00191193
3. Місцезнаходження 87504, м. Марiуполь, проспект Iллiча, б. 54, 

блок 4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0625292301 0625253380

5. Електронна поштова адреса emz.priemnaya@enakievosteel.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://emz.metinvestholding.com

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

II. Текст повідомлення
Наглядова рада ПРАТ «ЄМЗ» 07 липня 2017 року прийняла рiшення 

(Протокол №190) про надання згоди на укладання договору вiдступлення 
права вимоги, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть.

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 
правочинiв становить 619 000 000,00 грн. (шiстсот дев’ятнадцять мiльйонiв 
гривень 00 копiйок).

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 28 448 254 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi – 2,18 %.

Наглядова рада ПРАТ «ЄМЗ» 07 липня 2017 року прийняла рiшення 
(Протокол №190) про надання згоди на укладання договору переводу бор-
гу, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть.

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 
правочинiв становить 435 000 000,00 грн. (чотириста тридцять п’ять 
мiльйонiв гривень 00 копiйок).

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 28 448 254 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi – 1,53 %.

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 Єгорченко Петро Володимирович
в. о. Генерального директора (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.07.2017
(дата)

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПрАТ «Корчуватський»
2. Код за ЄДРПОУ: 30966863
3. Місцезнаходження: 03083 м. Київ, вул.Червонопрапорна (Пиро-

гівський шлях), буд.34
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 5023221, 044 5023213
5. Електронна поштова адреса: zatkkbm@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 30966863.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прий-
няття рішення про виплату дивідендів

ІІ. Текст повідомлення 
Наглядовою радою ПрАТ «Корчуватський» на виконання рішення 

позачергових загальних зборів Товариства від 10.07.2017р. розгляну-
то питання про встановлення дати складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів 
за 2016 рік, та прийнято відповідне рішення від 11.07.2017р. (протокол 
№ 2/17)

1. Визначити дату складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів - 12 липня 2017року.

2. Встановити датою початку виплати дивідендів - дату складення 
переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів. Випла-
тити дивіденди в термін до 30 вересня 2017року.

3. Позачерговими загальними зборами затверджено загальний роз-
мір дивідендів у розмірі 1 684 219,40 грн, що становить на одну акцію 
1,66 грн. 

4. Дивіденди будуть виплачені виключно грошовими коштами та 
безпосередньо акціонерам шляхом перерахування відповідної суми 
дивідендів Товариством на грошові рахунки акціонерів відкриті у бан-
ківській установі.

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  Шамрай В.п.
11.07.2017

пРАТ «КоРЧУВАТСЬКИй»
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Малинська паперова фабрика-Вайдманн»
2. Код за ЄДРПОУ: 00278735
3. Місцезнаходження: 11602 м. Малин, вул. Приходька, 66
4. Міжміський код, телефон та факс: 04133 67223, 04133 53343
5. Електронна поштова адреса: Olga.Lukianenko@wicor.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.weidmann-mpm.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст повідомлення 

Волгу Ігоря Анатолійовича обрано на посаду члена правління згідно рі-
шення Наглядової ради (протокол №6 від 10.07.2017). Обґрунтування: 
збільшення кількісного складу Правління. Термін повноважень - з 11.07.2017 
до 25.04.2018, включно. Не володіє часткою в статутному капіталі товари-
ства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 
Інші посади, які обіймала особа: директор з продажів, радник генерального 
директора ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання». 
Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Прийнято рішення про припинення 31.07.2017 повноважень голови 
правління Панченка Андрія Васильовича згідно рішення Наглядової 
ради (протокол №6 від 10.07.2017). Обґрунтування: згідно поданої зая-
ви. Перебував на посаді з 2012 року. Не володіє часткою в статутному 
капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних 
даних.

Волгу Ігоря Анатолійовича обрано з 01.08.2017 на посаду голови 
правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №6 від 
10.07.2017). Обґрунтування: переобрання голови правління. Термін 
повноважень - до 25.04.2018, включно. Не володіє часткою в статутно-
му капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та по-
садові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: директор з 
продажів, радник генерального директора ПАТ «Сумське машинобу-
дівне науково-виробниче об'єднання». Товариству не надано згоди на 
розкриття паспортних даних.

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

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

Голова правління  панченко А.В. 
10.07.2017

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«МАЛИНСЬКА пАпЕРоВА фАБРИКА-ВАйДМАНН»

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 "ЗАпоРIж-
ТРАНСфоРМАТоР"

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

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

www.ztr.com.ua

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

II. Текст повідомлення
29.06.2017 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання 

згоди на вчинення ПАТ «ЗТР» значних правочинів, предметом яких є:
- внесення змiн до генеральної кредитної угоди, вартiсть правочину: 357298 

тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв ПАТ «ЗТР»: 8,76%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 
пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ «ЗТР» до значних правочинiв вiднесено: 
будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або 
послуг, що є їх предметом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень;

- внесення змiн до кредитного договору, вартiсть правочину: 
357298 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв ПАТ «ЗТР»: 8,76%. Згiдно з по-
ложеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ «ЗТР» 
до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи 
операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх пред-
метом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень;

- внесення змiн до iпотечного договору. Вартiсть правочину: 92238 тис. 
грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв ПАТ «ЗТР»: 2,26%, але згiдно з положеннями пiдпункту 
13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ «ЗТР» до значних правочинiв 
вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо це 
стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна. 

Вартiсть активiв ПАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 
2016 рiк складає 4077255 тис. грн.

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

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

2. Найменування посади Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.07.2017
(дата)

Шановний акціонер!
пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «МЛИБоР» 

(надалі – Товариство)
інформує про проведення відповідно до ч.5 ст. 46 Закону України «Про 

акціонерні товариства»
позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі в Зборах: 02 серпня 2017 року з 13 години 00 годин 
до 13 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 02 серпня 2017 року об 
14-00 годині.Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 14026, 
Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, вулиця 
Елеваторна, будинок 1 (приміщення Ремонтно-механічної дільниці, 
клас з охорони праці).Місцезнаходження Товариства: 14026, Чернігів-
ська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, вулиця Елеваторна, бу-
динок 1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 27 липня 2017 року.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до законодавства акціонери То-
вариства не мають право вносити пропозиції до порядку денного цих по-
зачергових Загальних зборів Товариства.
перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 

денним:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
3. Про попереднє схвалення Товариством значних правочинів.
4. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких 

є заінтересованість.
порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 

якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: 14026, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський ра-
йон, вулиця Елеваторна, будинок 1, (каб. № 3) кожного робочого дня з 
09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у 
місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами Директор Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного - 
www.mlybor.com.ua.

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :-документ, що по-
свідчує особу акціонера чи його представника;-довіреність на право учас-
ті у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

Телефони для довідок : 0462728763, 0462728756.
Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону 

України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та 
при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, 
які до 27 липня 2017р. (дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір 
на обслуговування рахунку в цінних паперах. Наглядова рада
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поВІДоМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«УКРпоСТАЧБУД» 

(код єДРпоУ 21475888)
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 67 – Б 

(далі – Товариство)
ЗАГАЛЬНІ ЗБоРИ ТоВАРИСТВА пРоВоДЯТЬСЯ:
ДАТА: 14 серпня 2017 року
ЧАС: 11:00
МІСцЕ: м. Київ, вул. Саксаганського, 67 – Б, кімната 407
РЕєСТРАцІЯ АКцІоНЕРІВ:
поЧАТоК: 10:00
ЗАКІНЧЕННЯ: 10:45
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах:
26 липня 2017 року, станом на 24 годину
поРЯДоК ДЕННИй:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів 
Товариства.
3. Про затвердження Передавального акту.
4. Про затвердження Звіту про наслідки обміну акцій Товариства на 
частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Укрпостачбуд».
5. Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Укрпостачбуд» від імені його учасників.
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами:
СТРоК: з      дати публікації та отримання акціонером 

повідомлення по 14 серпня 2017 року включно
МІСцЕ: м. Київ, вул. Саксаганського, 67 – Б, кімната 

103
ЧАС: з 10:00 до 17:00 у робочі дні (обідня перерва з 

13.00 до 14.00)
ТЕЛЕфоН ДЛЯ 
ДоВІДоК

(044) 370-81-22

ВІДпоВІДАЛЬНА 
оСоБА:

Голова Комісії з припинення Циганко Олек-
сандр Тихонович

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «фЕДо-
РІВСЬКЕ» (код за ЄДРПОУ: 00414368, місцезнаходження: 23522, Він-
ницька обл., Шаргородський район, с. Федорівка, вул. Соборна, 9, далі - 
Товариство) повідомляє про прийняття позачерговими загальними 
зборами акціонерів Товариства, які відбулись 07 липня 2017 року, рішення 
про припинення шляхом перетворення у товариство з обмеженою відпо-
відальністю. Вимоги кредиторів приймаються за місцезнаходженням То-
вариства до 16 вересня 2017 року.

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 неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Спостережна рада ПАТ «ДIВI БАНК» прийняла рiшення (протокол №69 

вiд 11.07.2016 р.) припинити повноваження Кошика Романа Йосиповича на 
посадi Заступника Голови Правлiння та виключити його зi складу Правлiння 
ПАТ «ДIВI БАНК» у звязку зi звiльненням на пiдставi поданої ним заяви. 
Згода на розкриття паспортних даних не надана. Часткою в статутному 
капiталi ПАТ «ДIВI БАНК» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi з 06.06.2016 р. 
по 11.07.2017 р. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Спостережна рада ПАТ «ДIВI БАНК» прийняла рiшення (протокол № 69 
вiд 11.07.2017 р.) про призначення Шиманської Свiтлани Михайлiвни (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано) на посаду Головного бухгал-
тера, члена Правлiння зi строком повноважень - безстроково. Пiдставою 
для прийняття рiшення є внесення змiн до органiзацiйної структури та роз-
ширення складу Правлiння ПАТ «ДIВI БАНК». Акцiями в статутному капіта-
лі емітента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посади, якi обiймала Шиманська С.М. протягом останнiх 
п’яти рокiв: Головний бухгалтер ПАТ «ДIВI БАНК», Радник Голови Правлiння 
ПАТ «Український Професійний Банк», Головний бухгалтер ПАТ «КБ 
Фiнансовий партнер», Заступник Головного бухгалтера АТ «Єврогазбанк».

Спостережна рада ПАТ «ДIВI БАНК» прийняла рiшення (протокол № 69 
вiд 11.07.2017 р.) про призначення Симоненкова Дмитра Вiкторовича (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано) на посаду Начальника Кредит-
ного управлiння, члена Правлiння зi строком повноважень - безстроково. 
Підставою для прийняття рішення є внесення змiн до органiзацiйної струк-
тури та розширення складу Правлiння ПАТ «ДIВI БАНК». Акціями в статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав Симоненков Д.В. протягом 
останнiх п’яти рокiв: Начальник Кредитного управлiння ПАТ «ДIВI БАНК», 
Директор Департаменту кредитування ПАТ «Iнвестицiйно-Трастовий Банк», 
Начальник Управлiння кредитування корпоративних клiєнтiв 
ПАТ «Перехiдний банк «РВС Банк»,Начальник Вiддiлу кредитування юри-
дичних осiб Управлiння кредитування ПАТ «Аграрний комерцiйний 
банк»,Заступник директора з фiнансових питань ТОВ «ПКТБ-Цiннi папери», 
Начальник Управлiння активно-пасивних операцiй ПАТ «Фiнексбанк».

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

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

Заступник Голови правління 
пАТ «ДІВІ БАНК»  А.М. Бузілов

ТоВАРИСТВо З оБМЕжЕНою ВІДпоВІ-
ДАЛЬНІСТю «МЕТпРоМГРУп» (код за ЄДРПОУ 
38182830) відповідно до вимог статті 64 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» повідомляє про намір придбати 265 206 штук про-
стих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Слов'янський 
завод «Тореласт» (код за ЄДРПОУ 00300363). Простих іменних акцій 
товариства у власності особи (її афілійованих осіб) не має.

пРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«МIжНАРоДНА IНВЕСТИцIйНА 

ГРУпА»
(код єДРпоУ 33690928)

Спростування
У регулярній річній інформації емітента цінних паперів за 2014 рік 

розміщеної у загальнодоступній базі даних НКЦПФР на веб-сайті www.
stockmarket.gov.ua, на власній веб-сторінці Товариства http://mig.in.
ua/?page_id=352, в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 76(2080) від 
22.04.2015 та поданої до НКЦПФР у розділі «Інформація про стан кор-
поративного управління» розкрито недостовірну інформацію про те, що 
до повноважень жодного з органів управління ПрАТ «МІГ» не належить 
обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого орга-
ну. Правильним вважати наступне: обрання та припинення повноважень 
голови та членів виконавчого органу входить до повноважень наглядо-
вої ради.

президент  Воробйов Я.А.

пРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«МIжНАРоДНА ЕНЕРГЕТИЧНА 

КоМпАНІЯ»
(код єДРпоУ 36285564)

Спростування
У регулярній річній інформації емітента цінних паперів за 2014 рік 

розміщеної у загальнодоступній базі даних НКЦПФР на веб-сайті www.
stockmarket.gov.ua, на власній веб-сторінці Товариства http://mek.in.
ua/?page_id=259, в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 76(2080) від 
22.04.2015 та поданої до НКЦПФР у розділі «Інформація про стан кор-
поративного управління» розкрито недостовірну інформацію про те, що 
до повноважень жодного з органів управління ПрАТ «МЕК» не належить 
обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого орга-
ну. Правильним вважати наступне: обрання та припинення повноважень 
голови та членів виконавчого органу входить до повноважень наглядо-
вої ради.

Голова правління  Дубовой о.ф.
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пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«жЕжЕЛІВСЬКИй КАР’єР»

яке знаходиться за адресою: 22116, Вінницька обл., Козятинський район, 
с. Жежелів, вул. Кар’єрна повідомляє про проведення позачергових Загаль-
них зборів акціонерів, що відбудуться 15 серпня 2017 року об 15год.00хв. за 
адресою: 22116, Вінницька обл., Козятинський район, с. жежелів,  
вул. Кар’єрна, кабінет Генерального директора прАТ «жежелівський 
кар’єр». Реєстрація учасників відбуватиметься з 14 го дини 00 хвилин до 14 го-
дини 50 хвилин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09 серпня 2017р.
проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 
Товариства. прийняття рішення про припинення повноважень лі-
чильної комісії попереднього складу.

2. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження нової ре-
дакції статуту. Визначення уповноваженої особи на підписання нової 
редакції статуту. Визначення уповноваженої особи для здійснення 
реєстрації нової редакції статуту.

Інформація щодо питань порядку денного, проекти рішень з питань ви-
несених на голосування та інша додаткова інформація щодо проведення 
загальних зборів розміщена на власній сторінці в мережі інтернет за адре-
сою: http://www.mineral-ukraina.com/uk-3/--1/a---1/a-1/.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного до дати проведення загальних збо-
рів у робочі дні: з понеділка по четвер з 9.00 до 16.00, у п’ятницю – з 9.00 до 
15.45 за адресою: 22116, Вінницька обл., Козятинський район, с. Жежелів, 
вул. Кар’єрна у приймальній Генерального директора ПрАТ «Жежелівський 
кар’єр», а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення. 

Посадова особа ПрАТ «Жежелівський кар’єр» відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Га-
лас М.М., тел. (067)312-46-19.

Пропозиції акціонерів до порядку денного загальних зборів прийма-
ються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціо-
нера, який їх вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до 
питання та/або проекту рішення не пізніше ніж за 20 днів до дати прове-
дення загальних зборів за адресою: 22116, Вінницька обл., Козятинський 
район, с. Жежелів, вул. Кар’єрна.

Акціонер для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів 
зобов`язаний мати при собі паспорт, а у разі участі представника акціонера 
– паспорт та відповідну довіреність, що підтверджує повноваження пред-
ставника на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Жежелівський 
кар’єр», засвідчену у встановленому чинним законодавством порядку.

Генеральний Директор  Галас М.М.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

пРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
"АЗоВЕЛЕКТРоСТАЛЬ"

2. Код за ЄДРПОУ 25605170
3. Місцезнаходження 02094, м. Київ, вул.Пожарського,4, 

нежиле примiщення,63
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0629) 56-30-37 (0629) 56-30-38

5. Електронна поштова адреса selyutina-oa@azovmash.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://www.azovmash.com/ru/
investors/1382088501

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

II. Текст повідомлення
У зв`язку iз закiнченням 13 липня 2017 року термiну дiї Трудового до-

говору з Генеральним директором ПрАТ «Азовелектросталь» вiд 
13.07.2015 року, було продовжено термiн дiї Трудового договору з Попо-
вим Олексiєм Рудольфовичем (фiзична особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних) на посадi Генерального директора ПрАТ «Азо-
велектросталь» з 14 липня 2017 року, згiдно з п.7.2. Трудового договору до 
дати прийняття рiшення Вищим органом Товариства.

Строк, на який призначено особу: до дати прийняття рiшення Вищим орга-
ном Товариства. Часткою у статутному капiталi Товариства посадова особа не 
володiє. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: заступник фiнансового директора - головний економiст ПАТ «Азовмаш». 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Зазначена поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

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

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

2. Найменування посади Попов Олексiй Рудольфович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.07.2017
(дата)

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 «ОЛIМП»
2. Код за ЄДРПОУ 31500999
3. Місцезнаходження 03680, мiсто Київ, проспект 

Перемоги, будинок 53-А
4. Міжміський код, телефон та факс 0443924821 0443924821
5. Електронна поштова адреса lawyer@olimp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://olimp.prat.ua/

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

II. Текст повідомлення
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОЛIМП" 11.07.2017 р. прийнято рiшення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття 

даного рiшення у сумi, гранична сукупна вартiсть якої протягом не бiльше 
нiж одного наступного року буде дорiвнювати 16 000 000,00 доларiв США 
або еквiвалентнiй сумi в українськiй гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату 
прийняття цього рiшення (а саме: 416 368 000,00 грн.) з наступним харак-
тером цих правочинiв: отримання позикових коштiв у третiх осiб; вчинення 
правочинiв по викупу прав вимоги у кредиторiв третiх осiб.

Вартiсть активiв ПрАТ "ОЛIМП" за даними останньої фiнансової звiтностi 
дорiвнює 306 828.8 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв ПрАТ "ОЛIМП" за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 137.7 вiдсотки.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй дорiвнює 180 000 шт., кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах дорiвнює 
180 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення дорiвнює 180 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосува-
ли «проти» прийняття рiшення дорiвнює 0 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 Усачов Микола Олегович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.07.2017
(дата)

пРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «оЛIМп»

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №130, 13 липня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

16

повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про 
прийняття рішення про виплату дивідендів) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «Шувар»
2. Код за ЄДРПОУ: 20777340
3. Місцезнаходження: 79070 Львів, Хуторівка, 4б
4. Міжміський код, телефон та факс: 032 295 36 07, 032 295 36 07
5. Електронна поштова адреса: m.danyluk@shuvar.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: shuvar.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про виплату дивідендів

ІІ. Текст повідомлення 
11 липня 2017 року Загальними зборами Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Шувар» прийнято рішення про виплату Учасникам 
Товариства дивідендів за результатами роботи у 2-му кварталі 2017 
року на загальну суму 2100000,00 в термін - до 30 вересня 2017 року, 
щомісячно, пропорційно частці кожного з Учасників Товариства. Диві-
денди виплачуватимуться шляхом безготівкового перерахування коштів 
з поточного рахунку підприємства - на банківські рахунки кожному Учас-
нику Товариства.

Період нарахування та сплати дивідендів - щомісячно, починаючи з 
липня 2017 року та закінчуючи вереснем 2017 року, в тому числі, пропо-
рційцно частці кожного з Учасників Товариства - по 700000,00 гривень,

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

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

2. директор  Боднар о.І.
11.07.2017

 ТоВАРИСТВо З оБМЕжЕНою ВІДпоВІДАЛЬНІСТю 
«ШУВАР»

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

нерухомістю) 
Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
«АКцІоНЕРНИй БАНК 
«ЕКСпРЕС-БАНК» 

2. Код за ЄДРПОУ 20053145
3. Місцезнаходження 03049, м. Київ, повiтрофлотський 

проспект, буд. 25
4. Міжміський код, телефон та 
факс

/044/ 290 -93 -81 /044/ 290 -93 -81

5. Електронна поштова 
адреса

tana@express.kiev.ua

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

www.expres-bank.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення якого є 
заінтересованість

Вiдповiдно до витягу з протоколу №22 вiд 11.07.2017р., Спостережна 
рада АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» прийняла рiшення про схвалення вчиненого 
правочину, щодо якого є заiнтересованiсть.

Iстотнi умови правочину:
Предмет правочину: продовження строку депозитного вкладу СТзДВ 

«Захід-Резерв» за Договором банківського вкладу.
Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за 

ЄДРПОУ: Страхове товариство з додатковою відповідальністю «Захід - 
Резерв», місцезнаходження: Україна, 78200, Івано-Франківська обл., 
м. Коломия, вул. С.Петлюри, буд. 13, код за ЄДРПОУ 13647967.

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та 
ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» є афілійованою особою акціонера 
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: продовження строку 
депозитного вкладу по 08.12.2021р., включно за Договором №14-11/д бан-
ківського вкладу від 09.09.2011р., в сумі 1 500 000,00 доларів США (еквіва-
лент в гривні – 39 120 180,00 грн., курс НБУ на 29.06.2017р. - 26,080120 
грн.), під 6,5% річних (протокол засідання Правління банку №44 від 
29.06.2017р.). 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (2016 р.) – 

1 410 257 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, 

що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 2,77 %

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

Голова правління
АБ «ЕКСпРЕС-БАНК»  Дідовець В.В.

12.07.2017 

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
«АКцІоНЕРНИй БАНК 
«ЕКСпРЕС-БАНК» 

2. Код за ЄДРПОУ 20053145
3. Місцезнаходження 03049, м. Київ, повiтрофлотський 

проспект, буд. 25
4. Міжміський код, телефон та 
факс

/044/ 290 -93 -81 /044/ 290 -93 -81

5. Електронна поштова 
адреса

tana@express.kiev.ua

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

www.expres-bank.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття 
рішення про надання 
згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення якого є 
заінтересованість

Вiдповiдно до витягу з протоколу №22 вiд 11.07.2017р., Спостережна 
рада АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» прийняла рiшення про схвалення вчиненого 
правочину, щодо якого є заiнтересованiсть.

Iстотнi умови правочину:
Предмет правочину: продовження строку депозитного вкладу за Дого-

вором банківського строкового вкладу (депозиту). 
Прізвище ім’я по-батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні 

правочину: Дворецький Ігор Володимирович.
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та 

ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» є афілійована особа акціонера  
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: продовження строку 
депозитного вкладу по 08.12.2021р., включно за Договором банківського 
строкового вкладу (депозиту) №578396-10.32/23В/0001 від 30.06.2016р. в 
сумі 1 100 000,00 доларів США (еквівалент в гривні – 28 638 368,00 грн., 
курс НБУ на 21.06.2017р. - 26,034880 грн.) під 6,5% річних (протокол засі-
дання Правління банку №41 від 21.06.2017р.). 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (2016 р.) – 

1 410 257 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, 

що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 2,03 %

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

Голова правління
АБ «ЕКСпРЕС-БАНК»  Дідовець В.В.

12.07.2017 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Науково-виробниче підприємство «Система».2. Код за ЄДРПОУ: 
32133730.3. Місцезнаходження: 61070 м. Харків, вул. Рудика,6.4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс: (057) 752-21-01, (057) 752-54-20.5.Електронна 
поштова адреса: bumagi@jst-systema.com.6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: systema-tv.com.7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення 
Рішенням Наглядової ради протокол №1 від 12.07.2017р. обрано Го-

ловою Наглядової ради ПрАТ «НВП «Система» Павлюк Наталію Васи-
лівну. Павлюк Наталією Василівною згоди на розкриття паспортних да-
них не надано. Акціями Товариства не володіє. Є представником 
акціонера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Обрано на посаду Голови Наглядової ради (зг. Статуту Товариства) 
строком на 3 роки. Останні 5 років працює на посаді головного спеціа-
ліста ФДМУ.

Рішенням Наглядової ради 12.07.2017р. протокол №1 від 12.07.2017р. 
(зміни організаційної структури підприємства), обрано Худошина Григорія 
Івановича тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора Това-
риства. Худошин Г.І. володіє часткою в статутному капіталі Емітента в роз-
мірі 0,0025%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має.Інші посади, які обіймав протягом 5р.-Голова Правління, т.в.о. Голови 
Правління. Обраний на посаду на строк- до обрання Генерального дирек-
тора Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

Рішенням Наглядової ради 12.07.2017р. протокол №1 від 
12.07.2017р.(зміни організаційної структури підприємства), обрано 
Першого заступника Генерального директора Кабанніка Сергія Олек-
сандровича членом Дирекції Товариства, володіє часткою в статутно-

му капіталі Емітента в розмірі 0,0025%. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Останні 5 років працював на 
посаді Першого заступника Голова Правління.Обраний на строк- до 
переобрання нового складу дирекції. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних.

Рішенням Наглядової ради 12.07.2017р. протокол №1 від 
12.07.2017р.(зміни організаційної структури підприємства), обрано за-
ступника Генерального директора Зубовника Олександра Михайлови-
ча членом Дирекції Товариства, володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 0,0025%. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Останні 5 років працював на посаді заступника 
Голови Правління .Обраний на строк- до переобрання нового складу 
дирекції.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них.

Рішенням Наглядової ради 12.07.2017р. протокол №1 від 12.07.2017р.
(зміни організаційної структури підприємства), обрано Головного бухгалте-
ра Гіберт Майю Миколаївну членом Дирекції Товариства, акціями товари-
ства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Останні 5 років працювала на посаді Головного бухгалтера Товари-
ства.Обрана до переобрання нового складу дирекції. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішенням Наглядової ради 12.07.2017р. протокол №1 від 12.07.2017р.
(зміни організаційної структури підприємства), обрано Помічника Гене-
рального директора Мусієнко Аллу Миколаївну членом Дирекції Товари-
ства, акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Останні 5 років працювала на посаді заступ-
ника начальника ВВБР ПАТ «Реал Банк» з 2016р. на посаді Помічника 
Голови Правління Товариства. Обрана на строк- до переобрання нового 
складу дирекції. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

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. Генерального директора Худошин Григорій Іванович
12.07.2017

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«НАУКоВо-ВИРоБНИЧЕ пІДпРИєМСТВо «СИСТЕМА»
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Річна інформація емітента цінних паперів
пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «жИДАЧІВСЬ-
КИй цЕЛюЛоЗНо-пАпЕРоВИй КоМБІНАТ» за 2016 рік

для опублікування в офіційному друкованому виданні
I. основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Жидачiвський целюлозно-паперовий 

комбiнат", 00278801Львівська , 
Жидачiвський, 81700, Жидачiв, 

Фабрична, 4 (03239) 24-095
2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

12 липня 2017 р.

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

http://smida.gov.ua.00278801

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - фізичної осо-
би - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

Аудиторська перевірка не проводилась

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент - акціо-
нерне товариство)

Загальні збори акціонерів не склика-
лись та не проводились у з’язку з 

процедурою банкрутства

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства за 2016 рік

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

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 173054 211197
Основні засоби (за залишковою вартістю) 154943 155125
Довгострокові фінансові інвестиції 11 11
Запаси 14019 14669
Сумарна дебіторська заборгованість 3206 2486
Грошові кошти та їх еквіваленти 188 15
Власний капітал -260488 -189701
Статутний капітал 22808 22808
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -286437 -215650
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 433542 400898
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.000155 -0.000016

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.000155 -0.000016

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 456165585 456165585
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

0 0

Річна інформація емітента цінних паперів
пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «жИДАЧІВСЬ-
КИй цЕЛюЛоЗНо-пАпЕРоВИй КоМБІНАТ» за 2015 рік

для опублікування в офіційному друкованому виданні
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"Жидачiвський целюлозно-паперовий 
комбiнат", 00278801Львівська , 
Жидачiвський, 81700, Жидачiв, Фабрич-
на, 4 (03239) 24-095

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

12 липня 2017 р.

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

http://smida.gov.ua.00278801

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - фізичної осо-
би - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

Аудиторська перевірка не проводилась

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент - акціо-
нерне товариство)

Загальні збори акціонерів не скликались 
та не проводились у з’язку з процедурою 
банкрутства

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства за 2015 рік

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

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 211197 192358
Основні засоби (за залишковою вартістю) 155125 155771
Довгострокові фінансові інвестиції 11 11
Запаси 14669 17121
Сумарна дебіторська заборгованість 2486 9529
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 493
Власний капітал -189701 -182368
Статутний капітал 22808 22808
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -215650 -208317
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 400898 374726
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.000016 -0.000031

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.000016 -0.000031

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 456165585 456165585
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

0 0

ТоВ «РЕйТИНГоВЕ АГЕНТСТВо «СТАНДАРТ-РЕйТИНГ» (УКРАїНА) 
присвоєні або поновлені рейтингові оцінки за період 01.06.2017–30.06.2017 року (www.standard-rating.com)

№
п/п Назва компанії / банку Код 

ЄДРПОУ
Вид 

рейтингу Рейтингова дія Рівень 
рейтингу Прогноз Дата рейтингової 

дії
1 ПрАТ «Київський страховий дім» 25201716 РФСС Поновлення uaA+ Стабільний 02.06.2017
2 ПрАТ СК «Альфа Страхування» 30968986 РФСС Поновлення uaAA+ Стабільний 06.06.2017
3 ПАТ СК «МИР» 19209435 РФСС Поновлення uaA Стабільний 06.06.2017
4 ПрАТ «Перша» 31681672 РФСС Поновлення uaAА Стабільний 07.06.2017
5 ТОВ «Вороб’ївське-Агро» 34653904 РБІ Відкликання — — 27.06.2017
6 СТОВ ім. ДУХОВА 03771459 РБІ Відкликання — — 27.06.2017
7 ТОВ «Агро-Еліта» 33215143 РБІ Відкликання — — 27.06.2017
8 ПрАТ СК «Бусін» 19492371 РФСС Поновлення uaAA+ Стабільний 27.06.2017
9 ПрАТ «ПРОСТО-страхування» 24745673 РФСС Поновлення uaAA Стабільний 29.06.2017
10 ПрАТ СК «Еталон-Поліс» 31512057 РФСС Поновлення uaBBB+ Стабільний 30.06.2017
11 ПрАТ «Страхове товариство «Стройполіс» 25401697 РФСС Поновлення uaA Стабільний 30.06.2017
12 ПАО «КБ «ПРИВАТБАНК» 14360570 РП Поновлення uaAА Стабільний 30.06.2017
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На виконання ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» ТоВА-
РИСТВо З оБМЕжЕНою ВІДпоВІДАЛЬНІСТю «САЛоН-
МАГАЗИН «АЛЕКо» (код за ЄДПРОУ 22919502. місцезнаходження: 
02088, м. Київ, вул. Першого Травня, 1-А) повідомляє про намір придбати прості 
іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Рівнеагроспецпос-
тач» (код за ЄДРПОУ 00914295, місцезнаходження: 33001, Рівненська область, 

місто Рівне, вулиця Пирогова, 40) в кількості 322 штуки, що становить 77,59 % 
статутного капіталу ПРАТ «Рівнеагроспецпостач».

За наслідками такого придбання ТОВ «Салон-магазин «АЛЕКО» стане влас-
ником значного пакету акцій ПРАТ «Рівнеагроспецпостач», що становитиме 
більше 10% простих іменних акцій, а саме 77,59 % простих іменних акцій.

Директор ТоВ «Салон-магазин «АЛЕКо»  Буланий о.п.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КИЇВСТАР"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
"Київстар"

2. Код за ЄДРПОУ: 21673832
3. Місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул.Дегтярівська, буд. 53
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2090070; (044) 2322184
5. Електронна поштова адреса: info@kyivstar.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://kyivstar.ua/about/about/par-
tners/issuers

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 2826 від 03.12.2013 р.: зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
1. Рішення про припинення повноважень п. Неакшу Валентіна у якос-

ті тимчасово виконуючого повноваження Президента ПрАТ "Київстар"
(тимчасово виконуючого повноваження Голови Правління ПрАТ "Київ-
стар") прийнято Наглядовою Радою ПрАТ "Київстар" 07.07.2017 року. Рі-
шення про припинення повноважень (звільнення з посади) посадової осо-
би в якості тимчасово виконуючого повноваження Президента ПрАТ "Ки-
ївстар" (тимчасово виконуючого повноваження Голови Правління ПрАТ
"Київстар") прийнято у порядку, передбаченому Статутом ПрАТ "Київ-
стар", на підставі досягнутої взаємної згоди між акціонерами ПрАТ "Київ-
стар" та п. Неакшу Валентіном щодо порядку умов виконання ним повно-
важень тимчасово виконуючого повноваження Президента ПрАТ "Київ-
стар" (тимчасово виконуючого повноваження Голови Правління ПрАТ "Ки-
ївстар"). Згідно з зазначеним вище рішенням Наглядової Ради припинен-
ня повноважень п. Неакшу Валентіна в якості тимчасово виконуючого
повноваження Президента ПрАТ "Київстар" (тимчасово виконуючого пов-
новаження Голови Правління ПрАТ "Київстар") дійсне з 13.07.2017 року.
Зміни у персональному складі Правління ПрАТ "Київстар" не відбулися.

Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова
особа: 0%. 

Розмір пакета акцій емітента, якою володіє посадова особа: 0%.
Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:

немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді тимчасово викону-

ючого повноваження Президента ПрАТ "Київстар" (тимчасово виконуючо-
го повноваження Голови Правління ПрАТ "Київстар"): 13.07.2017 року.

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
2. Рішення про призначення п. Петра Анатолійовича Чернишова на по-

саду Президента ПрАТ "Київстар" (Голови Правління ПрАТ "Київстар")
прийнято Наглядовою Радою ПрАТ "Київстар" 07.07.2017 року у порядку,
передбаченому Статутом ПрАТ "Київстар", на підставі досягнутої взаєм-
ної згоди між акціонерами ПрАТ "Київстар" та п.Чернишовим щодо поряд-
ку умов виконання ним повноважень Президента (Голови Правління)
ПрАТ "Київстар". Згідно з зазначеним вище рішенням Наглядової Ради
повноваження п. Чернишова в якості Президента ПрАТ "Київстар" (Голо-
ви Правління ПрАТ "Київстар") є дійсними з 14.07.2017 року. Зміни у пер-
сональному складі Правління ПрАТ "Київстар" пов'язані з призначенням
п. Петра Анатолійовича Чернишова на посаду Президента ПрАТ "Київ-
стар" (Голови Правління ПрАТ "Київстар") з 14.07.2017 року, на підставі рі-
шення, прийнятого Наглядовою Радою ПрАТ "Київстар" 07.07.2017 року.

Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова
особа: 0%. 

Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:
немає. 

Строк, на який призначено особу: з 14.07.2017 року по з 13.07.2018 ро-
ку. 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з
22.08.2015 року по 12.07.2017 року п. Чернишов перебував на посаді Пре-
зидента (Голови Правління) ПрАТ "Київстар"; з 25.06.2014 р. по
21.08.2015 року п. Чернишов обіймав посаду Президента (Голови Прав-
ління) ПрАТ "Київстар", з 01.05.2006 р. по 14.02.2014 р. п. Чернишов обій-
мав посаду генерального директора ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА", а з
01.10.2012 р. по 14.02.2014 р. - також посаду віце-президента Східної Єв-
ропи Carlsberg Group.

Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій. 
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

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

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

Президент П.А.Чернишов 
07 липня 2017 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД "ПРОМІНЬ"     

(35312, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнич-
на, 2) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціоне-
рів 01 серпня 2017 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії позачергових  загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів.
3. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів.
4. Переобрання Наглядової ради Товариства
5. Затвердження річної фінансової звітності за 2014, 2015, 2016 рр..
Місце проведення позачергових загальних зборів: 35312, Рівненська

обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2, кімната № 1.
Реєстрація учасників зборів:  01 серпня 2017 р. з 10-00 год. до 10-45

год. за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на
26 липня 2017 року.

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно
мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність,
оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Відкриття зборів: 01 серпня 2017 року об 11-00 годині.
Ознайомлення з матеріалами зборів - в бухгалтерії підприємства (каб.

№ 3) щоденно з 9-00 до 10-00 год., крім вихідних та неробочих днів. В
день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Відпові-
дальна особа - директор.

Адреса веб-сайту: www.promin.pat.ua
Телефон для довідок: (0362) 65-02-07

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КИЇВСТАР"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
"Київстар"

2. Код за ЄДРПОУ: 21673832
3. Місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул.Дегтярівська, буд. 53
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2090070; (044) 2322184
5. Електронна поштова адреса: info@kyivstar.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://kyivstar.ua/about/about/par-
tners/issuers

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 2826 від 03.12.2013 р.: зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
1. Рішення про припинення повноважень п. Неакшу Валентіна у якос-

ті тимчасово виконуючого повноваження Президента ПрАТ "Київстар"
(тимчасово виконуючого повноваження Голови Правління ПрАТ "Київ-
стар") прийнято Наглядовою Радою ПрАТ "Київстар" 07.07.2017 року. Рі-
шення про припинення повноважень (звільнення з посади) посадової осо-
би в якості тимчасово виконуючого повноваження Президента ПрАТ "Ки-
ївстар" (тимчасово виконуючого повноваження Голови Правління ПрАТ
"Київстар") прийнято у порядку, передбаченому Статутом ПрАТ "Київ-
стар", на підставі досягнутої взаємної згоди між акціонерами ПрАТ "Київ-
стар" та п. Неакшу Валентіном щодо порядку умов виконання ним повно-
важень тимчасово виконуючого повноваження Президента ПрАТ "Київ-
стар" (тимчасово виконуючого повноваження Голови Правління ПрАТ "Ки-
ївстар"). Згідно з зазначеним вище рішенням Наглядової Ради припинен-
ня повноважень п. Неакшу Валентіна в якості тимчасово виконуючого
повноваження Президента ПрАТ "Київстар" (тимчасово виконуючого пов-
новаження Голови Правління ПрАТ "Київстар") дійсне з 13.07.2017 року.
Зміни у персональному складі Правління ПрАТ "Київстар" не відбулися.

Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова
особа: 0%. 

Розмір пакета акцій емітента, якою володіє посадова особа: 0%.
Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:

немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді тимчасово викону-

ючого повноваження Президента ПрАТ "Київстар" (тимчасово виконуючо-
го повноваження Голови Правління ПрАТ "Київстар"): 13.07.2017 року.

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
2. Рішення про призначення п. Петра Анатолійовича Чернишова на по-

саду Президента ПрАТ "Київстар" (Голови Правління ПрАТ "Київстар")
прийнято Наглядовою Радою ПрАТ "Київстар" 07.07.2017 року у порядку,
передбаченому Статутом ПрАТ "Київстар", на підставі досягнутої взаєм-
ної згоди між акціонерами ПрАТ "Київстар" та п.Чернишовим щодо поряд-
ку умов виконання ним повноважень Президента (Голови Правління)
ПрАТ "Київстар". Згідно з зазначеним вище рішенням Наглядової Ради
повноваження п. Чернишова в якості Президента ПрАТ "Київстар" (Голо-
ви Правління ПрАТ "Київстар") є дійсними з 14.07.2017 року. Зміни у пер-
сональному складі Правління ПрАТ "Київстар" пов'язані з призначенням
п. Петра Анатолійовича Чернишова на посаду Президента ПрАТ "Київ-
стар" (Голови Правління ПрАТ "Київстар") з 14.07.2017 року, на підставі рі-
шення, прийнятого Наглядовою Радою ПрАТ "Київстар" 07.07.2017 року.

Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова
особа: 0%. 

Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:
немає. 

Строк, на який призначено особу: з 14.07.2017 року по з 13.07.2018 ро-
ку. 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з
22.08.2015 року по 12.07.2017 року п. Чернишов перебував на посаді Пре-
зидента (Голови Правління) ПрАТ "Київстар"; з 25.06.2014 р. по
21.08.2015 року п. Чернишов обіймав посаду Президента (Голови Прав-
ління) ПрАТ "Київстар", з 01.05.2006 р. по 14.02.2014 р. п. Чернишов обій-
мав посаду генерального директора ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА", а з
01.10.2012 р. по 14.02.2014 р. - також посаду віце-президента Східної Єв-
ропи Carlsberg Group.

Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій. 
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

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

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

Президент П.А.Чернишов 
07 липня 2017 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД "ПРОМІНЬ"     

(35312, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнич-
на, 2) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціоне-
рів 01 серпня 2017 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії позачергових  загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів.
3. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів.
4. Переобрання Наглядової ради Товариства
5. Затвердження річної фінансової звітності за 2014, 2015, 2016 рр..
Місце проведення позачергових загальних зборів: 35312, Рівненська

обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2, кімната № 1.
Реєстрація учасників зборів:  01 серпня 2017 р. з 10-00 год. до 10-45

год. за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на
26 липня 2017 року.

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно
мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність,
оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Відкриття зборів: 01 серпня 2017 року об 11-00 годині.
Ознайомлення з матеріалами зборів - в бухгалтерії підприємства (каб.

№ 3) щоденно з 9-00 до 10-00 год., крім вихідних та неробочих днів. В
день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Відпові-
дальна особа - директор.

Адреса веб-сайту: www.promin.pat.ua
Телефон для довідок: (0362) 65-02-07

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 
I. Загальні відомості. 

1. Повне найменування емітента: пРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «КИїВСЬКИй РЕМоНТНо-МЕХАНІЧНИй 
ЗАВоД». 2. Код за ЄДРПОУ: 01412710. 3. Місцезнаходження: вул. Гар-
матна, 6, м.Київ, 03067. 4. Міжміський код, телефон та факс: 0444562021(т/ф). 
5. Електронна поштова адреса: brat@krmz.kiev.ua. 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: krmz.kiev.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про прий-
няття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. 

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

– 12.07.2017р, назва уповноваженого органу, що його прийняв: наглядова рада, 
на пiдставi повноважень, наданих рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Про-
токол № 2017/04/04 вiд 04.04.2017р.). Предмет правочину: постачання метало-
продукції частинами (партіями) в межах Специфікації (Рахунку-фактури). 
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: сума договору протягом 
терміну його дії становить: 1 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4770 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 20,96 %. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Голова правлiння Курдюков А.Є. 12.07.2017

пРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ДНІпРоВ-
СЬКИй РИНоК» (код ЄДРПОУ 25197883. надалі – Товариство) інформує 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 31.08.2017 року 
о 14 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 02218, м. Київ, бульвар 
перова, 19, оф.1. Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, відповідно до переліку акціонерів складе-
ному станом на 24 годину 00 хв. 25.08.2017 р., проводитиметься за місцем 
проведення загальних зборів з 13.00 год. до 14.00 год. 31.08.2017 р.

проект порядку денного:
1. обрання членів лічильної комісії. обрання Голови та Секретаря 

Загальних зборів акціонерів.
2. про внесення змін (доповнень) до Статуту Товариства в частині роз-

ширення переліку видів діяльності у зв’язку з отриманням Товариством 
Ліцензії на здійснення будівництва об’єктів IV та V категорії складності. 

Інформація з проектом рішень щодо питань включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів Товариства розміщена в мережі Інтернет 
на власному сайті Товариства http://25197883.infosite.com.ua/ Для участі в 
загальних зборах необхідно мати при собі посвідчення особи акціонера чи 
його представника, а для представників акціонерів - також довіреність на 
право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену 
згідно вимог чинного законодавства. Акціонери можуть ознайомитись з 
матеріалами під час підготовки до загальних зборів за вищевказаною адре-
сою, з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. (в робочі дні) та в день проведення 
загальних зборів за місцем їх проведення з 09.00 год. 00 хв., відповідальна 
особа - директор Нешта В. М. Телефон для довідок: (044) 540-62-54.
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пРИВАТНЕ  
АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 

«КЛАВДІєВСЬКИй ДоСЛІДНо-
ЕКСпЕРИМЕНТАЛЬНИй ЗАВоД» 

(Місцезнаходження товариства: 07850 Київська обл., смт. Клавдієво-
Тарасове, вул. Калініна 4) далі - Товариство, повідомляє про проведен-
ня чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 22 серпня 2017 

року о 10-00 за адресою: 07850 Київська обл., смт. Клавдієво-
Тарасове, вул. Калініна 4, кабінет №1(приймальна). 

Попередню об’яву про Загальні збори вважати недійсною, так як у 
зв’язку з кібератакою Укрпошта не витримала терміни розсилки 

листів-повідомлень акціонерам. Реєстрація акціонерів та їх представ-
ників для участі у загальних зборах відбудеться 22 серпня 2017 року з 
09-30 до 10-00 за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 

зборах акціонерів – 15.08.2017р. 
порядок денний загальних зборів акціонерів товариства 

(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів 

акціонерів;
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
3. Затвердження звіту Генерального Директора;
4. Затвердження звіту Наглядової Ради;
5. Затвердження звіту Ревізора;
6. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2015 та 2016 

роки;
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків, строку та 

порядку виплати частки прибутку (дивідендів);
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо яких є зацікавленість;
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 

рік;
10. Затвердження рішення про відчуження основних фондів Товари-

ства;
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції та затвердження Статуту у новій редакції.
12. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
13. Припинення повноважень та обрання Ревізора.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 

до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку 
денного за місцезнаходженням Товариства за адресою : 07850 Київська 
обл., смт. Клавдієво-Тарасове, вул. Калініна 4, кабінет №1(приймальна) 
в робочі дні: понеділок-п’ятниця з 9-00 до 11-00, а в день проведення 
загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Посадова осо-
ба відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
генеральний директор Пасльон Віктор Миколайович. Телефон для до-
відок : 04577-26-670. 
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, 

тисяч гривень.

Найменування показника
Звітний 
період 
2015

Звітний 
період 
2016

попере-
дній 

період 
2014

Усього активів 2289 2399 3010
Основні засоби 913 894 1489
Довгострокові фінансові інвестиції - - -
Запаси 367 367 502
Сумарна дебіторська заборгованість 815 808 684
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 1
Нерозподілений прибуток 423 427 564
Власний капітал 1531 1535 2363
Статутний капітал 1096 1096 1096
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 758 864 647
Чистий прибуток(збиток) (141) 4 10
Середньорічна кількість акцій, шт 4383600 4383600 4383600
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду, шт
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду
Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

15 3 42

Генеральний директор ПрАТ «КЛАВДІЄВСЬКИЙ ДЕЗ»   В.М.Пасльон

 Додаток 28 
 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента 

пРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «оВоЧЕВЕ»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

21036730

3. Місцезнаходження 
емітента

67810 Одеська область, Овiдiопольський р-н, 
с. Петродолинське вул. Виноградна, 71

4. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

/048/ 741-57-59 /048/ 741-57-59

5. Електронна поштова 
адреса емітента 

ovocheve@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом 
для розкриття інформації 

оvocheve.at.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

2. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 30.04.2017р.
Найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне 

рiшення: Загальнi збори акцiонерiв
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-

ну особу, що мiстяться в ЄДР: 30.05.2017р.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВОЧЕВЕ»
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВОЧЕВЕ»
3. підпис

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

3.2. Найменування посади. Голова правлiння Нгуен Микола 

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

про емітента 
1.Загальні відомості 

1.1.Повне найменування емітента: 
пРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  

«ЛЕСЯ УКРАїНКА», 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02968533,
1.3.Місцезнаходження емітента: 18036, м.Черкаси, Лесi Україки,4, 
1.4.Міжміський код, телефон та факс емітента /0472/ 32-48-64 /0472/ 

32-48-64, 
1.5.Електронна поштова адреса емітента: 02968533@at24.com.ua, 
1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://lesyafabrika.at24.com.ua/, 
1.7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

2.Текст повідомлення: 
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ «Леся Українка» протокол 

№ б/н вiд 12.07.2017р., у зв’язку з заявами про звiльнення та припинення 
повноважень за власним бажанням достроково припиненi повноваження: 
директор – Горобець Людмила Петрiвна згоди посадової особи на роз-
криття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, не володiє часткою 
в статутному капiталi товариства. Особа перебувала на посадi Директора 
з 14.03.2012р. по 12.07.2017р. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ «Леся Українка» протокол 
№ б/н вiд 12.07.2017р., обрано: директор – Кузнецов Богдан Євгенiйович 
згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не 
отримано, не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Попере-
дньо займав посади: ТОВ «КБЕ-Персонал», заступник директора, 
ТОВ «Партнер-Персонал», заступник директора, ТОВ «АЛЕКСО ГРУП», 
заступник директора,

ТОВ «ТОП СЕРВIС ПЛЮС», заступник директора, ТОВ «РЕГИОН СЕР-
ВИС МЕНЕДЖМЕНТ», заступник директора. Особа обрана на посаду 
термiном на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством: Директор Горобець Л.П.
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Денежная масса в Украине в июне 
возросла на 1,3% - НБУ

Денежная масса в Украине в июне 2017 года возросла 
на 1,3% - до 1 трлн 103,1 млрд грн, соответствующие 
предварительные данные денежно-кредитной статисти-
ки обнародованы на веб-сайте Национального банка 
Украины (НБУ).

По данным цетробанка, соответствующая динамика 
обусловлена преимущественно увеличением объема 
наличных средств в обращении вне банков – на 2,4%, до 
308,14 млрд грн и остатков по депозитам в националь-
ной валюте – на 2%, до 447,214 млрд грн.

Депозитный портфель в иностранной валюте за июнь 
сократился на 0,5%.

В целом с начала года объем денежной массы не из-
менился.

Остатки по кредитам в национальной валюте в июне 
возросли на 1,8% - до 516,897 млрд грн, тогда как в ино-
странной валюте сократились на 2% - до 438,052 млрд 
грн.

В связи с этим, а также с учетом изменения курса 
гривни к доллару США, общие остатки по кредитам поч-
ти не изменились за первый месяц лета.

Нацбанк также отметил, что в июне продолжилось по-
степенное удешевление гривневых кредитов для бизне-
са: ставка снизилась на 1 процентный пункт (п.п.), а с 
начала года - на 3,6 п.п., до 13,1% годовых.

Параллельно снижалась доходность депозитных 
продуктов в национальной валюте для бизнеса: став-
ка снизилась на 0,5 п.п., а с начала года – на 2,8 п.п., 
до 8,1%.

Процентные ставки по кредитам и депозитам в нацва-
люте для населения по итогам июня почти не измени-
лись.

Кроме того, как сообщает НБУ, денежная база в июне 
возросла на 3,7% - до 381,757 млрд грн. Динамика с на-
чала года - нулевая.

Чистые международные резервы в июне возросли на 
5,7% - до $5,234 млрд, задолженность банков по креди-
там рефинансирования сократилась на 0,8% -  
до 65,417 млрд грн. С начала года чистые валютные ре-
зервы возросли на 23,9%, тогда как задолженность по 
кредитам рефинансирования снизилась на 12,5%.

МЭРТ согласилось понизить требования к 
аудиторам для госсектора

Министерство экономического развития и торговли 
предлагает правительству смягчить критерии отбора ау-
диторских фирм для проведения аудита финансовой от-
четности компаний государственного сектора экономики, 
в частности, отказаться от требования минимального 
ежегодного дохода аудиторской фирмы.

Согласно проекту постановления Кабинета мини-
стров, опубликованному МЭРТ во вторник, вместо этого 
ведомство предлагает ограничить долю одного клиента 
в аудиторских доходах фирм 15%.

Помимо того, требование к количеству работников 
для аудита крупнейших госкомпаний предложено сни-
зить со 100 до 75, страховать ответственность аудитора 
в размере его годового аудиторского дохода вместо ны-
нешних 50 млн грн.

МЭРТ также инициирует новое требование о наличии 
у фирмы свидетельства Аудиторской палаты Украины.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением 
№390 от июня 2015 года обязал 145 крупных госпред-
приятий (со стоимостью активов свыше 250 млн грн.) 
ежегодно проходить независимый аудит финансовой от-
четности в рамках проведения реформы системы управ-
ления госсобственностью. Для крупнейших 46 предприя-
тий (с активами свыше 2 млрд грн или годовым доходом 
свыше 1,5 млрд грн) были установлены более жесткие 
критерии отбора аудитора: наличие, минимум, 100 ра-
ботников, непосредственно вовлеченных в предостав-
ление аудиторских услуг (не менее 15 из них с сертифи-
катами ACCA, AICPA, ICAEW), и ежегодный доход в 
течение последних трех лет от 30 млн грн.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) назвал та-
кие требования дискриминационными, и когда МЭРТ от-
казался их менять, начало настаивать на их смягчении. 
По данным Аудиторской палаты, установленному прави-
тельством требованию в 30 млн грн годового дохода для 
аудита крупнейших госпредприятий соответствуют сейчас 
всего семь (весной этого года – шесть) аудиторских фирм 
из присутствующих на рынке 1200. Ежегодный доход не 
менее 3 млн грн, что является одним из критериев для 
аудита других предприятий, показали 29 аудиторских 
фирм, добавляет Аудиторская палата.

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 по 

газопостачанню та газифікації «Гадячгаз»
2. Код за ЄДРПОУ: 05524660
3. Місцезнаходження: 37300 м.Гадяч, вул.Будька 26 а
4. Міжміський код, телефон та факс: (05354) 2-15-47, (05354)2-15-47
5. Електронна поштова адреса: g_gas@poltava.ukrtel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

садових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення 

Згідно Наказу по ПАТ «Гадячгаз» №239-П від 10.07.2017 року звільнено 
члена правління Шлоссер Юлію Володимирівну за власною заявою. Попе-
рідні посади: менеджер ВАТ «Райфайзен Банк Аваль», начальник служби 
обліку газу ПАТ «Гадячгаз». Часткою в статутному капіталі товариства не 
володіє. На даній посаді перебувала з 07.07.2016 року. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. На оприлюднення особис-
тих даних посадова особа згоди не надавала.

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  Шестерненко Д.І.
10.07.2017

пУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
по ГАЗопоСТАЧАННю ТА ГАЗИфІКАцІї «ГАДЯЧГАЗ»

НОВИНИ
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НОВИНИ

1. ПРАТ АВІАТЕХМАС 10
2. ПРАТ АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ 15
3. ПАТ АКЦІОНЕРНІЙ БАНК ЕКСПРЕС-БАНК 16
4. ПАТ АКЦІОНЕРНІЙ БАНК ЕКСПРЕС-БАНК 16
5. ПАТ ГАДЯЧГАЗ 22
6. ПАТ ДІВІ БАНК 14
7. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ РИНОК 20
8. ПАТ ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 12
9. ПРАТ ЖЕЖЕЛІВСЬКИЙ КАР’ЄР 15

10. ПАТ ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ 18
11. ПАТ ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ 18
12. ПРАТ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 10
13. ПАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 13
14. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 19
15. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ 17
16. ПРАТ КИЇВСТАР 20
17. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 20
18. ПРАТ КЛАВДІЄВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 21
19. ПАТ КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ» 20
20. ПРАТ КОРЧУВАТСЬКИЙ 12
21. ПРАТ ЛЕСЯ УКРАЇНКА 21
22. ПРАТ МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН 13
23. ПАТ МАРФІН БАНК 19
24. ПАТ МЕДПРОМПРОЕКТ 9
25. ПАТ МЕДПРОМПРОЕКТ 10
26. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР 17
27. ТОВ МЕТПРОМГРУП 14
28. ПРАТ МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 14
29. ПРАТ МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА 14
30. ПРАТ МЛИБОР 13
31. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СИСТЕМА» 17
32. ПРАТ ОВОЧЕВЕ 21
33. ПРАТ ОЛІМП 15
34. ПРАТ ПОПЕЛЮХСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11
35. ПРАТ РБУ-6 9
36. ТОВ РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ 18
37. ТОВ САЛОН-МАГАЗИН «АЛЕКО» 19
38. ПРАТ СТІВІДОРНА КОМПАНІЯ «АВЛІТА» 12
39. ПАТ УКРПОСТАЧБУД 14
40. ПРАТ ФЕДОРІВСЬКЕ 14
41. ТОВ ШУВАР 16

Согласно обнародованной МЭРТ весной этого года 
информации, больше всего контрактов от крупнейших 
госпредприятий на аудит финотчетности за 2015 год по-
лучила компания BDO – 13, за которой следует Baker 
Tilly – восемь. У представителей «Большой четверки» 
показатели скромнее: EY - четыре, Deloitte – три, KPMG  – 
два, PwC – один.

Тпп намерена создать антикризисный 
центр киберзащиты бизнеса

Торгово-промышленная палата Украины намерена в 
ближайшее время создать антикризисный центр для 
консультации бизнеса по вопросам киберзащиты, сооб-
щается в пресс-релизе палаты в среду.

«Специалисты антикризисного центра будут бесплат-
но консультировать бизнес, пострадавший от кибератак, 
и помогут предотвратить возможные киберугрозы в бу-
дущем», - отмечается в сообщении.

Как уточнили в ТПП, президиум палаты должен утвер-
дить решение о создании антикризисного центра в конце 
июля.

«Бизнес должен быть готов к тому, что кибератаки бу-
дут продолжаться. Во время дискуссии мы сделали срез 
проблемы, чтобы на основе услышанного выработать 
эффективный механизм защиты отечественных пред-
принимателей и подготовки к новой волне атак. Кроме 
создания антикризисного центра киберзащиты бизнеса 
будет сформирована рабочая группа, а также направле-

но обращение в государственные органы по созданию 
основных резервных каналов для передачи социальной 
информации», - цитируется в сообщении председатель 
комитета по электронным коммуникациям при ТПП Вла-
димир Коляденко.

Как сообщалось, Нацполиция после кибератаки  
27 июня получила более 3 тыс. сообщений об инфици-
ровании компьютерных сетей вирусом-шифровальщиком, 
в том числе официально было подано более 1,5 тыс. за-
явлений, из которых 200 – от госсектора страны, а 
остальные – от частного сектора. По итогам обращений 
возбуждено более 800 уголовных производств по ст.361 
УК Украины (несанкционированное вмешательство в ра-
боту электронно-вычислительных машин, автоматизи-
рованных систем, компьютерных сетей или сетей элек-
тросвязи). По данным Национального банка, жертвами 
атаки стала треть украинских банков.

Киберполиция объяснила масштабность кибератаки 
несанкционированным использованием ее авторами 
наиболее популярной в стране программы отчетности 
«M.E.Doc». По данным разработчика, ее программа ра-
ботает приблизительно на 1 млн компьютеров.

Эксперты добавляли, что пострадали компьютерные 
сети, работающие преимущественно под операционны-
ми системами производства Microsoft.

При подготовке раздела «Новости»  
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17130
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
12.07.2017 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

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

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

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

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669
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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 


