
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
28.09.2017  м. Київ  № 725

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2017р. за №1267/31135

Про внесення змін до Пра-
вил розгляду справ про по-
рушення вимог законодав-
ства на ринку цінних паперів 
та застосування санкцій

Відповідно до пункту 142 частини другої статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні» та Закону України від 23 березня 
2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо використання печаток 
юридичними особами та фізичними особами – підпри-
ємцями» 

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

1. Унести до Правил розгляду справ про порушення 
вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосу-
вання санкцій, затверджених рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 16 жовтня 

2012 року № 1470, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 
України 05 листопада 2012 року за № 1855/22167 (зі змі-
нами), такі зміни: 

1) абзац сьомий пункту 2 розділу VII викласти у такій 
редакції: 

«Постанова у справі про правопорушення підписуєть-
ся уповноваженою особою, яка розглянула справу, та 
скріплюється печаткою.»; 

2) абзац четвертий пункту 1 розділу ХІІІ викласти у та-
кій редакції: 

«Постанова у справі про адміністративне правопору-
шення підписується уповноваженою особою, яка розгля-
нула справу, та скріплюється печаткою.»; 

3) абзац другий пункту 5 розділу XIV викласти у такій 
редакції:

«Розпорядження про усунення порушень підписується 
уповноваженою особою, яка його винесла, та скріплю-
ється печаткою.»;

4) пункт 3 розділу XV викласти у такій редакції:
«3. Скарга на постанову про накладення санкції за 

правопорушення на ринку цінних паперів повинна місти-
ти: вихідний номер скарги та дату відправлення; прізви-
ще, ім'я, по батькові та займану посаду уповноваженої 
особи, на постанову якої подається скарга; дату та но-
мер оскаржуваної постанови; найменування особи, що 
подає скаргу; підстави, з яких оскаржується постанова, з 
посиланням на нормативно-правовий акт і матеріали 
справи; перелік документів, що додаються до скарги; під-
пис керівника юридичної особи.».

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 725 від 28.09.2017 р. 
Рішення Комісії № 726 від 28.09.2017 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2. Департаменту правозастосування забезпечити по-
дання цього рішення на державну реєстрацію до Мініс-
терства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій забезпечи-
ти оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку.

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
28.09.2017  м. Київ  № 726

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2017р. за №1268/31136

Про внесення змін до Пра-
вил розгляду справ про 
порушення вимог законо-
давства щодо запобігання 
та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, 
або фінансуванню теро-
ризму чи фінансуванню 
розповсюдження зброї ма-
сового знищення та засто-
сування санкцій

Відповідно до пункту 142 частини другої статті 7 
Закону України «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні» та Закону України від  
23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо використання 

печаток юридичними особами та фізичними особами – 
підприємцями» 

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

1. Унести до Правил розгляду справ про порушення 
вимог законодавства щодо запобігання та протидії лега-
лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового знищення та застосування 
санкцій, затверджених рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2012 
року № 1766, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 
України 02 лютого 2013 року за № 9/22541 (зі змінами), 
такі зміни: 

1) абзац сьомий пункту 2 розділу VII викласти у такій 
редакції: 

«Постанова за справою про правопорушення підпису-
ється уповноваженою особою, яка розглянула справу, та 
скріплюється печаткою.»;

2) абзац другий пункту 3 розділу VIII викласти у такій 
редакції: 

«Вимога стосовно усунення порушень підписується 
уповноваженою особою, яка її винесла, та скріплюється 
печаткою.».

2. Департаменту правозастосування забезпечити по-
дання цього рішення на державну реєстрацію до Мініс-
терства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій забезпечити 
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку.

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

01.11.2017 року   № 202/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (далі - Комісія) Голова 
Комісії Хромаєв Тимур Заурбекович на підставі рі-
шення Комісії від 16 вересня 2016 року № 930 «Про 
надання повноважень», відповідно до Порядку ве-
дення реєстру аудиторських фірм, які можуть прово-
дити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів (далі – Порядок), затвердженого 
рішенням Комісії від 25 жовтня 2012 року № 1519, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 груд-
ня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами) на підставі 
заяви, поданої

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АВАЛЬ» (ТОВ «АУДИ-
ТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АВАЛЬ»),

код за ЄДРПОУ 32440628,
місцезнаходження: вул. Рекордна, буд. 11, оф. 9, 

м.  Запоріжжя, 69032,
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, видане Аудиторською палатою України 
№  3167 від 28 березня 2003 року, терміном чинності до 
28 лютого 2018 року,

свідоцтво про відповідність системи контролю якості, 
видане відповідно до рішення Аудиторської палати Укра-
їни від 29 жовтня 2015 року № 316/4, 

інформація про керівника та працівників аудиторської 
фірми, які безпосередньо братимуть участь у проведенні 



№209, 3 листопада 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

3

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

аудиторських перевірок професійних учасників ринку 
цінних паперів:

Педак В.Ф. – на посаді генерального директора;
Педак С.В. – на посаді директора;
Руденко Д.С. – на посаді економіста по бухгалтерсько-

му обліку та аналізу господарської діяльності,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

внести ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АВАЛЬ» 
(ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АВАЛЬ») (код за 
ЄДРПОУ 32440628) до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів.

Голова Комісії Хромаєв Т.З.
*    *    *

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

01.11.2017 року   № 204/100

Уповноважена особа Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (далі - Комісія) Голова 
Комісії Хромаєв Тимур Заурбекович на підставі рі-
шення Комісії від 16 вересня 2016 року № 930 «Про 
надання повноважень», відповідно до Порядку ве-
дення реєстру аудиторських фірм, які можуть прово-
дити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів (далі – Порядок), затвердженого 
рішенням Комісії від 25 жовтня 2012 року № 1519, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 груд-
ня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами) на підставі 
заяви, поданої

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ТОВ «АУДИТ КОН-
САЛТИНГ ГРУП»),

код за ЄДРПОУ 35316245,
місцезнаходження: вул. Симиренка, буд. 26-А, кв. 88, 

м. Київ, 03134,
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, видане Аудиторською палатою України 
№  4026 від 27 вересня 2007 року, терміном чинності до 
29 червня 2022 року,

свідоцтво про відповідність системи контролю якості, 
видане відповідно до рішення Аудиторської палати Укра-
їни від 28 листопада 2013 року № 283/4, 

інформація про керівника та працівників аудиторської 
фірми, які безпосередньо братимуть участь у проведенні 
аудиторських перевірок професійних учасників ринку 
цінних паперів:

Щоткіна Ю.С. – на посаді генерального директора;
Юрченко А.П. – на посаді аудитора;
Рузієва С.П. – на посаді аудитора,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» 
(ТОВ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП») (код за ЄДРПОУ 
35316245) до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учас-
ників ринку цінних паперів.

Голова Комісії Хромаєв Т.З.

ІНфОРМАцІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКцПфР

НКцПфР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о.  ди-
ректора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843 (із змінами) та на підставі п. 2 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), 
відповідно до документів, наданих ПАТ Коростишівське під-
приємство «Кортекс», код за ЄДРПОУ: 00306503 місцезна-
ходження: 12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н., 
м.Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56, на скасування 
реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонер-
ного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПАТ  Коростишівське підприємство «Кортекс». Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ Коростишівське під-
приємство «Кортекс» від 09 червня 2010 року №14/06/1/10, 
видане 04 липня 2011 року Житомирським територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку, анульовано – розпорядження № 362-Кф-С-А від 
31 жовтня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку, відповідно до пункту 3 розділу V Поло-
ження про порядок припинення пайового інвестиційного 
фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 19 листопада 2013 року 
№ 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  
17 грудня 2013 року за №2128/24660 (із змінами), та відпо-
відно до наданих документів Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Київська компанія з управління актива-
ми» для виключення відомостей про Пайовий закритий не-
диверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Родин-
ний маєток», реєстраційний код за Реєстром: 23300470, з 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвесту-
вання у зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію регла-
менту Пайового закритого недиверсифікованого вен-
чурного інвестиційного фонду «Родинний маєток» 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Київська 
компанія з управління активами», зареєстрованого 
11.01.2017 року. Анульовано свідоцтво про внесення відо-
мостей про Пайовий закритий недиверсифікований вен-
чурний інвестиційний фонд «Родинний маєток», реєстра-
ційний код за Реєстром: 23300470, Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Київська компанія з управління актива-
ми» до Єдиного державного реєстру інститутів спільного 
інвестування від 11.01.2017 року № 00470, видане Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку – 
розпорядження № 0316-ІС від 02 листопада 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та кор-
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ 
«КИЇВМIСЬКБУД-2»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

04012661

3. Місцезнаходження емітента 03151 м.Київ вул. Народного 
ополчення, 26-А

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044) 249-02-14, 249-02-14

5. Електронна поштова адреса емітента 176@comreg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації 

http://kgs2.kiev.ua/index.php/about

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення. 
Рішенням В.о. Генерального директора (Наказ №197-к від 01.11.2017 р.) 

Лисак Надію Василівну звільнено з посади головного бухгалтера. Рі-
шення прийнято на підставі заяви про переведення особи на посаду за-
ступника головного бухгалтера Товариства. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: з 15.06.2015р. по 31.10.2017р.

Рішенням В.о. Генерального директора (Наказ №198-к від 01.11.2017 р.) 
посадова особа головний бухгалтер Назаренко Валентина Вікторівна 
призначена на посаду з 01.11.2017р. Рішення прийнято на підставі заяви 
про прийняття на посаду. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: без-
строково (до звільнення). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останніх п’яти років: головний бухгалтер ТОВ НВО «Плазма».

3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. В.о. Гене-
рального директора Іголкін Олег Євгенович.

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄВРОПЕйСЬКИй ПРОМИСЛОВИй БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 36061927
3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, 

будинок 11, приміщення 51.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709
5. Електронна поштова адреса: bank@europrombank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб 

емітента 
II. Текст повідомлення

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далi 
Банк (Протокол № 31/10/2017 вiд 31.10.2017) з 31.10.2017 припине-
но повноваження члена Правлiння Банку – працiвника, 
вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу Золотової 
Наталiї Олександрiвни у зв’язку iз звiльненням з посади начальника 
Вiддiлу фiнансового монiторингу за власним бажанням. Згоди 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом 
акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебува-
ла на посадi з 04.04.2017 до 31.10.2017. Замiсть Золотової Н.О. на 
посаду нiкого не призначено.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

2. Найменування посади 
Голова Правлiння  філенкова З.Ю.

01.11.2017 

поративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затверджено-
го рішенням 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), та відповідно до документів, наданих  
ПрАТ «ТРОСТЯНЕцЬКИй МОЛОЧНИй ЗАВОД» (вул. Ле-
ніна, буд. 21, с. Северинівка, Тростянецький район, Вінниць-
ка область, 24300, код за ЄДРПОУ: 00418024) на зупинення 
обігу акцій ПрАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» 
у зв’язку перетворенням акціонерного товариства, зупинено 
обіг акцій ПрАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» 

(код за ЄДРПОУ: 00418024) – розпорядження № 491-Кф-З 
від 01 листопада 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«03» листопада 2017 року.
02.11.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
АКцІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»,  

код ЄДРПОУ 00131954 
Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, телефон: (057) 

740-15-12, факс: (057) 731-24-86. Електронна поштова адреса: kanc@obl.
kh.energy.gov.ua.

Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.oblenergo.kharkov.ua/ 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради АК «Харкiвобленерго» 
№ 14/2017, отриманого компанією 01.11.2017 (вх. № 8/26665), 20.10.2017 
Наглядова рада АК «Харкiвобленерго» обрала членом правління 
АК «Харкiвобленерго» Марцинюка Євгенія Олександровича.

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надав. Даних щодо непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Членом правлiння обирається строком на 1 рік. 

Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади:
- січень – лютий 2012 – директор з правових питань Дирекції Державної 

Акціонерної холдингової компанії «Артем»; 
- лютий 2012 – березень 2014 – Генеральний директор ДП «Дніпропе-

тровський НВК «Електровозобудування»;
- березень – липень 2014 – Директор ДП «НВК «Електровозобудуван-

ня»;
- лютий 2016 – серпень 2017 – Помічник заступника голови обласної ради 

відділу патронатної служби управління по забезпеченню діяльності керів-
ництва апарату; помічник заступника голови обласної ради відділу патро-
натної служби управління з питань діяльності виконавчого апарату та робо-
ти з персоналом виконавчого апарату Харківської обласної ради;

- вересень – до цього часу – Головний спеціаліст відділу кадрової робо-
ти та нагород управління з питань діяльності виконавчого апарату та робо-
ти з персоналом виконавчого апарату Харківської обласної ради;

Змiни у складi правлiння АК «Харкiвобленерго» вiдбулися за поданням 
в.о. голови правлiння АК»Харкiвобленерго» Яворського В.Г. 

Марцинюка Євгенія Олександровича членом правлiння 
АК «Харкiвобленерго» обрано замість Мучака Iвана Володимировича. 

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

 В.о. голови правління  В.Г. Яворський
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "БАНК 
фАМIЛЬНИй"

2. Код за ЄДРПОУ 20042839
3. Місцезнаходження 03039, м.Київ, пр-т Голосiївський,26а
4. Міжміський код, телефон та факс 0442572014 0442580302
5. Електронна поштова адреса bank@fbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.fbank.com.ua

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

II. Текст повідомлення
31.10.2017 Спостережною радою банку прийнято рiшення (Протокол 

Спостережної ради №60/2017 вiд 31.10.2017) про надання згоди на вчи-
нення значного правочину на розмiщення коштiв банку у депозитнi 
сертифiкати Нацiонального банку України в сумі 45 000 тис.грн. на тенде-
рі 31.10.2017 строком на 14 днiв. Ринкова вартiсть майна, що є предметом 
правочину, 45000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 290289 тис.грн.. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 15.50%.

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 Долженко Ольга Володимирівна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 31.10.2017
(дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

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

«КАТП-1028». 2. Код за ЄДРПОУ: 05447639. 3. Місцезнаходження: 09109 
Київська обл., м. Біла Церква Мережна, 10. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: (04563) 6-22-11 (04563) 6-20-24. 5. Електронна поштова адреса: 
katp1028@gmail.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: katp1028.in.ua. 
7.  Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішенням Наглядової Ради (протокол № 11 від 31.10.2017 р.) Півторак 

Олександр Васильович (паспорт: серія НЕ номер 428227 виданий 
08.11.2005 р. Жашківським РВ УМВД України в Черкаській області) припи-
няє повноваження В. о. Голови правління з 31.10.2017 року (підстава - за-

кінчення терміну повноважень). Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: 3 місяці. Рішенням Наглядової Ради (протокол № 11 від 
31.10.2017 р.) Півторак Олександр Васильович (паспорт НЕ № 428227 ви-
даний 08.11.2005 р. Жашківським РВ УМВД України в Черкаській області) 
обраний виконуючим обов’язки голови Правління з 01.11.2017. Строк, на 
який обрано особу: до моменту призначення Голови правління. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник голови правлін-
ня з експлуатації транспорту (з 10.03.2017 р.), в.о. Голови правління -  
ПрАТ «КАТП-1028»; заступник директора з ОБДР та НС Автобусного парку 
№ 6 КП «Київпастранс». Посадова особа акціями товариства не володіє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. В. о. Голови правлiння Півторак В. О.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАТП-1028»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00191916
3. Місцезнаходження: 20254 Черкаська область, місто Ватутiне , вулиця 

Iндустрiальна, будинок 11
4. Міжміський код, телефон та факс: (04740) 6-24-34, 2-79-92
5. Електронна поштова адреса: office@vkv.com.ua, 00191916@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://vkv.emitents.net.ua/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 

Рішенням Наглядової Ради ПАТ «ВКВ»(протокол № 123 позачергового 
засідання Наглядової Ради ПАТ «ВКВ») від 31.10.2017 року, достровово 
припинено повноваження, як члена Наглядової Ради Товариства Ради Мі-
шель Корнеліссен, Жан-Ів. Підстава для припинення повноважень: за 
власним бажанням. Згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо 
паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером емітента 
і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала 
на посаді з 23.03.2017 року по 31.10.2017 року. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова Правління Літвін Денис Васильович 01.11.2017

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВАТУТІНСЬКИй КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00191827
3. Місцезнаходження: 87534 м. Марiуполь, ПРОСПЕКТ НАХIМОВА, бу-

динок 116-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 06253 51032 , 06253 51032
5. Електронна поштова адреса: evgeniy.shelekhov@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kru.metinvestholding.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 
На пiдставi наказу в.о. Генерального директора ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ» 
(надалi - Товариство) (Наказ №1-к вiд 19.04.2017 р.) на посаду Головного бух-
галтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМСОМОЛЬСЬКЕ 
РУДОУПРАВЛIННЯ» призначено Зайцеву Тетяну Вікторівну починаючи з 
20.04.2017 року. Дане рiшення прийнято з метою забезпечення ведення пра-
вильного бухгалтерського обліку Товариства. Зазначена особа акцiями Товари-
ства не володiє, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та посадовi злочини 
не має, згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Зайцева Т. В. 
призначена на посаду Головного бухгалтера Товариства на невизначений 
строк. Останнi п'ять рокiв Зайцева Т. В. займала наступні посади: 

2011-2015 - Головний бухгалтер ТОВ «ВТС Сервіс»;
2015-2016 - Головний бухгалтер ТОВ «Дизель Тех Сервіс»;
2016-03.2017 - заступник Головного бухгалтера ТОВ «Виробник Плюс»;
03.2017 - по теперішній час - начальник відділу по обліку малих підпри-

ємств ТОВ «МЕТІНВЕСТ БІЗНЕС СЕРВІС».
III. Підпис 

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

2. в. о. Генерального директора Кононов В. В.
31.10.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
2. Код за ЄДРПОУ 
14312387
3. Місцезнаходження 
55210 Первомайськ Корабельна, 50
4. Міжміський код, телефон та факс 
050 3662826 -
5. Електронна поштова адреса 
kolesnichenko@fregat.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.fregat.mk.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Приватного ак-
ціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» 31.10.2017 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідан-
ня Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» №60 від 31.10.2017р.

Посадова особа Бермас Віра Георгіївна (паспорт: серія ЕР номер 
301962 виданий 18.01.2008 р. Первомайським МВ УМВС України в Микола-
ївській області), затверджена на посаду Головний бухгалтер з 01 листопа-
да 2017р. терміном до 31 грудня 2017р.

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 призначено особу: два місяці.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник 

головного бухгалтера ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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 Купков Андрій Вячеславович

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 
(дата) 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «фРЕГАТ»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАцЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРІХЕМ-ЛУцЬК»

2. Код за ЄДРПОУ: 25093118
3. Місцезнаходження: 43020, місто Луцьк, вулиця Рівненська, буди-

нок  76А
4. Міжміський код, телефон та факс (0332)788170, (0332)788178
5. Електронна поштова адреса: lyudmyla.gorbach@ua.tervakoskifilm.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: terichem-lutsk.com
7. Вид особливої інформації: відомості про припинення емітента шля-

хом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішен-
ням вищого органу емітента або суду

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК» (надалі – «Товариство») шляхом перетворення в то-
вариство з обмеженою відповідальністю прийнято 31.10.2017р. одноо-
сібним акціонером Товариства у відповідності до вимог статті 49 Закону 
України «Про акціонерні товариства» (Рішення одноосібного акціонера 
№6 від 31.10.2017р.). Зазначене рішення акціонера не містить обґрунту-
вання причин його прийняття. Оскільки, рішення про припинення Това-

риства прийнято одноосібним акціонером, якому належить 100% голо-
суючих акцій Товариства, рішення не містить результатів голосування із 
зазначенням кількості голосів «за» та кількості голосів «проти».

Повне найменування юридичної особи (осіб) правонаступника: ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРІХЕМ ТЕРВАКОС-
КІ». Розмір статутного капіталу ТОВ «ТЕРІХЕМ ТЕРВАКОСКІ» буде дорів-
нювати розміру статутного капіталу Товариства, що становить:  
43 113 600,00 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТЕРІХЕМ ТЕРВАКОСКІ» буде повним правонаступником всього майна, 
прав та обов’язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПІЛЬ-
НЕ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК» сто-
совно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспо-
рюються сторонами.

Порядок та умови обміну акцій Товариства на частки юридичної особи – 
правонаступника: розмір частки учасника у статутному капіталі  
ТОВ «ТЕРІХЕМ ТЕРВАКОСКІ» буде дорівнювати (у грошовому та відсотково-
му відношенні) розміру його частки у статутному капіталі Товариства. Акції 
Товариства конвертуються в частки ТОВ «ТЕРІХЕМ ТЕРВАКОСКІ» та розподі-
ляються серед його учасників (учасника). Коефіцієнт конвертації – 1.

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

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

2. Найменування посади: Голова комісії з припинення Крайняк Ру-
дольф. 01.11.2017р.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

Акціонерна компанія «Харківобленерго»,  
код ЄДРПОУ 00131954

Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, телефон:  
(057) 740-15-12, факс: (057) 731-24-86.  

Електронна поштова адреса: kanc@obl.kh.energy.gov.ua.
Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.oblenergo.kharkov.ua/ 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради 

АК «Харкiвобленерго» № 13/2017, отриманого компанією 30.10.2017 
(вх. № 8/26394), 11.10.2017 Наглядова рада АК «Харкiвобленерго» при-
пинила повноваження члена правління АК «Харкiвобленерго» (секретар 
правління) Мучака Івана Володимировича.

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Членом правлiння 
перебував з 12.06.2015 року, секретарем правління з 23.06.2015. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надав. Даних щодо непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Змiни у складi правлiння АК «Харкiвобленерго» вiдбулися за по-
данням в.о. голови правлiння АК «Харкiвобленерго» Яворського В.Г. 

Замiсть члена правлiння АК «Харкiвобленерго» Мучака Iвана Воло-
димировича членом правління нікого не обрано. 

Відповідно до рішення правління АК «Харківобленерго» від 30.10.2017 
(протокол № 115) секретарем правління АК «Харківобл енеорго» призна-
чено члена правління Бардася Андрія Анатолійовича.

Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади начальника відділу 
тарифної політики та планування собівартості планово – економічного 
управління АК «Харківобленерго» (в. о. заступника директора з еко-
номіки – начальника планово – економічного управління АК «Харків-
обленерго», заступника директора з економіки – начальника планово – 
економічного управління АК «Харківобленерго», заступника директора 
з економіки та фінансів – начальника планово – економічного управ-
ління АК «Харківобленерго», фінансового директора АК «Харків-
обленерго».

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Членом правлiння 
перебуває з 23.09.2016. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 
Даних щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.

Змiни у складi правлiння АК «Харкiвобленерго» вiдбулися за по-
данням в.о. голови правлiння АК»Харкiвобленерго» Яворського В.Г. 

Бардася Андрія Анатолійовича секретарем правління АК 
«Харкiвобленерго» призначено замiсть члена правління АК «Харків-
обленерго», секретаря правління Мучака Iвана Володимировича. 

В.о. голови правління  В.Г. Яворський 

АКцІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне 
товариство 
"АК "ПЕРЛИНА"

2. Код за ЄДРПОУ 01553988
3. Місцезнаходження 02140, мiсто Київ, вулиця 

Бориса Гмирi, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044)594-95-79 

(044)594-95-79
5. Електронна поштова адреса akp@perlyna.prat.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://perlyna.prat.in.ua/

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.10.2017 року (протокол 

№  1/2017 вiд 31.10.2017р.) припинено повноваження Голови Наглядової 
ради. Непогашених судимостей за корисливі та посадовi злочини не мав. В 
порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України 
«Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття пас-
портних даних Посадова особа не надала.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.10.2017 року (протокол 
№  1/2017 вiд 31.10.2017р.) обрано Головою Наглядової ради. Непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В порядку ст. 21 
Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до 
публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних По-
садова особа не надала.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.10.2017 року (протокол 
№  1/2017 вiд 31.10.2017р.) припинено повноваження Члена Наглядової 

ради. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мала. 
В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України 
«Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття пас-
портних даних Посадова особа не надала.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.10.2017 року (протокол 
№  1/2017 вiд 31.10.2017р.) обрано Члена Наглядової ради. Непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В порядку ст. 21 За-
кону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до 
публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних По-
садова особа не надала.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.10.2017 року (протокол 
№1/2017 вiд 31.10.2017р.) припинено повноваження Члена Наглядової 
ради. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мала. 
В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України 
«Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття пас-
портних даних Посадова особа не надала.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.10.2017 року (протокол 
№  1/2017 вiд 31.10.2017р.) обрано Члена Наглядової ради. Непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В порядку ст. 21 За-
кону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до 
публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних По-
садова особа не надала.

Рiшення про припинення повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї прийня-
то на загальних зборах акцiонерiв вiд 31.10.2017 року (протокол №1/2017 
вiд 31.10.2017р.) у зв'язку iз скасуванням в Товаристві органу контролю 
«Ревiзiйна комiсiя».

Рiшення про припинення повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї прийня-
то на загальних зборах акцiонерiв вiд 31.10.2017 року (протокол №1/2017 
вiд 31.10.2017р.) у зв'язку iз скасуванням в Товариствi органу контролю 
«Ревiзiйна комiсiя».

Рiшення про припинення повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї прийня-
то на загальних зборах акцiонерiв вiд 31.10.2017 року (протокол №1/2017 
вiд 31.10.2017р.) у зв'язку iз скасуванням в Товариствi органу контролю 
«Ревiзiйна комiсiя».

III. Підпис
Президент ПрАТ «АК «ПЕРЛИНА»  О.І. Дженчако

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“АК “ПЕРЛИНА”

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 товари-

ство "Укрросметал"
2. Код за ЄДРПОУ 21120079
3. Місцезнаходження 40020, мiсто Суми, проспект 

Курський, будинок 6
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0542) 674-081 (0542) 674-179

5. Електронна поштова адреса a.arhipenko@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://ukrrosmetall.sumy.ua/

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

II. Текст повідомлення
01 листопада 2017 року на пiдставi рiшення позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Укрросметал», 
мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6 (надалi - То-
вариство) вiдбулись змiни у складi посадових осiб Товариства, а саме:

- 01.11.2017 р. припинено повноваження Голови комiсiї з припинення 
Товариства Мiнченко Андрiя Миколайовича. Повноваження посадової осо-
би припинено у звязку iз скасуванням рiшення про припинення Товариства, 
шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укр-
росметал». Посадовою особою згоду на розкриття паспортних даних не 
надано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. У посадової особи 
вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадо-
ва особа перебувала на зазначенiй посадi з 21.04.2017 р.

- 01.11.2017 р. припинено повноваження Члена комiсiї з припинення То-
вариства Попової Тетяни Володимирiвни. Повноваження посадової особи 
припинено у звязку iз скасуванням рiшення про припинення Товариства, 
шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укр-

росметал». Посадовою особою згоду на розкриття паспортних даних не 
надано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. У посадової особи 
вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадо-
ва особа перебувала на зазначенiй посадi з 21.04.2017 р.

- 01.11.2017 р. припинено повноваження Члена комiсiї з припинення То-
вариства Масiч Юрiя Владиславовича. Повноваження посадової особи 
припинено у звязку iз скасуванням рiшення про припинення Товариства, 
шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укр-
росметал». Посадовою особою згоду на розкриття паспортних даних не 
надано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. У посадової особи 
вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадо-
ва особа перебувала на зазначенiй посадi з 21.04.2017 р.

01 листопада 2017 року на пiдставi рiшення наглядової ради Приватно-
го акцiонерного товариства «Укрросметал», мiсцезнаходження: 40020, 
м.  Суми, проспект Курський, буд. 6 (надалi - Товариство) вiдбулись змiни у 
складi посадових осiб Товариства, а саме:

- з 02.11.2017 р. обрано директором Товариства Мiнченко Андрiя Мико-
лайовича. Посадову особу обрано у звязку iз необхiднiстю обрання дирек-
тора Товариства. Посадовою особою згоду на розкриття паспортних даних 
не надано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. У посадової 
особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 
Посадову особу обрано на невизначений строк. Протягом останнiх п’яти 
рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: з 23.05.2010 директор 
ТОВ «АТП «Укрространс» (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект 
Курський, б. 6, код ЄДРПОУ 23051661), з 16.06.2014 голова комiсiї з при-
пинення ТОВ «АТП «Укрространс», з 09.12.2014 директор Товариства, з 
21.04.2017 голова комiсiї з припинення Товариства.

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

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

2. Найменування посади Мiнченко Андрiй Миколайович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 02.11.2017

(дата)

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“УКРРОСМЕТАЛ”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №209, 3 листопада 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

8

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАцЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРІХЕМ-ЛУцЬК»

2. Код за ЄДРПОУ: 25093118
3. Місцезнаходження: 43020, місто Луцьк, вулиця Рівненська, буди-

нок  76А
4. Міжміський код, телефон та факс (0332)788170 (0332)788178
5. Електронна поштова адреса: lyudmyla.gorbach@ua.tervakoskifilm.

com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://terichem-lutsk.com
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням одноосібного акціонера Товариства №6 від 31.10.2017р., об-
рано на посаду Голови комісії з припинення Товариства громадянина Сло-
вацької Республіки Крайняка Рудольфа. Особа акцiями Товариства не 
володiє. Посади, якi обiймала особа протягом останніх п’яти рокiв: дирек-
тор виконавчий ПрАТ СП «Терiхем-Луцьк», директор виконавчий ТОВ «Та-
трафан» (попередня назва компанії – ТзОВ СП «Хемосвіт Луцькхім»). То-
вариство не отримувало згоди на розкриття паспортних даних посадової 
особи. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

Рiшенням одноосібного акціонера Товариства №6 від 31.10.2017р., об-
рано на посаду члена комісії з припинення Товариства громадянина Украї-
ни Катеринюка Олександра Євгенійовича. Особа акцiями Товариства не 
володiє. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: началь-
ник виробництва конденсаторної поліпропіленової плівки, директор з ви-
робництва ПрАТ СП «Терiхем-Луцьк». Товариство не отримувало згоди на 
розкриття паспортних даних посадової особи. Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням одноосібного акціонера Товариства №6 від 31.10.2017р., об-
рано на посаду члена комісії з припинення Товариства громадянку України 
Подолець Оксану Володимирівну. Особа акцiями Товариства не володiє. 
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник відді-
лу розвитку продукту та IСУ, член правлiння ПрАТ СП «Терiхем-Луцьк». 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

На підставі Рішення одноосібного акціонера Товариства №6 від 
31.10.2017р., у зв’язку з обранням складу комісії з припинення Товариства, 
припинено повноваження Директора виконавчого Товариства громадянина 
Словацької Республіки Крайняка Рудольфа. Товариство не отримувало 
згоди на розкриття паспортних даних посадової особи. Особа акцiями То-
вариства не володiє. Особа перебувала на посаді з 14.12.2012р. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливі та посадовi злочини не має.

На підставі Рішення одноосібного акціонера Товариства №6 від 
31.10.2017р., у зв’язку з обранням складу комісії з припинення Товариства, 
припинено повноваження голови Правління Товариства, громадянина Фін-
ляндії Пентіла Ілка. Товариство не отримувало згоди на розкриття пас-
портних даних посадової особи. Особа акцiями Товариства не володiє. 
Особа перебувала на посаді з 18.08.2017р. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На підставі Рішення одноосібного акціонера Товариства №6 від 
31.10.2017р., у зв’язку з обранням складу комісії з припинення Товари-
ства, припинено повноваження заступника голови Правління Товари-
ства, громадянина Фінляндії Нурмінена Ярі. Товариство не отримувало 
згоди на розкриття паспортних даних посадової особи. Особа акціями 
Товариства не володiє. Особа перебувала на посаді з 18.08.2017р. По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

На підставі Рішення одноосібного акціонера Товариства №6 від 
31.10.2017р., у зв’язку з обранням складу комісії з припинення Товариства, 
припинено повноваження заступника голови Правління Товариства, грома-
дянина Словацької Республіки Ляха Мартіна. Товариство не отримувало 
згоди на розкриття паспортних даних посадової особи. Особа акціями То-
вариства не володiє. Особа перебувала на посаді з 18.08.2017р. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На підставі Рішення одноосібного акціонера Товариства №6 від 
31.10.2017р., у зв’язку з обранням складу комісії з припинення Товариства, 
припинено повноваження члена Правління Товариства, громадянина Сло-
вацької Республіки Дуловіча Ладіслава. Товариство не отримувало згоди 
на розкриття паспортних даних посадової особи. Особа акціями Товари-
ства не володiє. Особа перебувала на посаді з 18.08.2017р. Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На підставі Рішення одноосібного акціонера Товариства №6 від 
31.10.2017р., у зв’язку з обранням складу комісії з припинення Товариства, 
припинено повноваження члена Правління Товариства, громадянина Мек-
сики Педраза Луіса. Товариство не отримувало згоди на розкриття пас-
портних даних посадової особи. Особа акціями Товариства не володiє. 
Особа перебувала на посаді з 18.08.2017р. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На підставі Рішення одноосібного акціонера Товариства №6 від 
31.10.2017р., у зв’язку з обранням складу комісії з припинення Товариства, 
припинено повноваження члена Правління Товариства Подолець Оксани 
Володимирівни. Товариство не отримувало згоди на розкриття паспорт-
них даних посадової особи. Особа акціями Товариства не володiє. Особа 
перебувала на посаді з 10.11.2010 р. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади: Голова комісії з припинення Крайняк Рудольф. 
01.11.2017р.

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 "СУМИ-АВТО"
2. Код за ЄДРПОУ 03120443
3. Місце знаходження 40002, м. Суми, вулиця Роменська, 

будинок 98
4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 770 467 (0542) 770 467
5. Електронна поштова адреса main@sumyavto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

http://sumy-avto.ukravto.ua

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

II. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою 

31.10.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоко-

лу № 31/10/2017-1 засідання Наглядової Ради Приватного Акціонерного То-
вариства «Суми-Авто» 31 жовтня 2017 року згідно поданої Стовпченко І.В. 
заяви про звільнення.

Посадова особа Стовпченко Ірина Валентинівна (паспорт: серія номер 
виданий р. Не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних дан-
них), яка займала посаду Член Дирекції - Головний бухгалтер, припинила 

повноваження 31 жовтня 2017 року.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою 31.10.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу  

№ 31/10/2017-1 Засідання Наглядової Ради Приватного АкціонерногоТовари-
ства «Суми-Авто» 31.жовтня 2017 року на підставі поданої Симоненко Ю.Є. 
заяви.

Симоненко Юлія Євгеніївна (паспорт: серія номер виданий р. Не нада-
но згоди фізичної особи на розкриття паспортних данних) обрано на поса-
ду Член Дирекції - Головний бухгалтер з 01 листопада 2017 року.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: без зазначення строку повноважень.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний 

економіст.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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 Левицький Андрій Вікторович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.11.2017
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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: ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СПЕКТР-СМIЛА»
2. Код за ЄДРПОУ: 22794087
3. Місцезнаходження: 20708 Черкаська область Смiлянський район міс-

то Смiла, вулиця Мазура будинок 24
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733)41094, 41094
5. Електронна поштова адреса: 22794087@afr.com.ua; dp-spektr@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://spektr-smila.emitents.net.ua/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 
Рішенням Наглядової ради ПАТ «СПЕКТР-СМIЛА» (Протокол засідання 

Наглядової ради № 14 від 31.10.2017 року), припинено повноваження Вико-
навчого органу - Правління товариства, а саме: Голови Правління Волошина 
Володимира Євгенійовича (підстава для припинення повноважень: у зв'язку з 
прийняттям нової редакції Статуту Виконавчим органом Товариства являєть-
ся Дирекція), згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспорт-
них даних не отримано. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє 
часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 
28.08.2014 року ( контрактом з 24.02.2017 року) до 31.10.2017 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «СПЕКТР-СМIЛА» (Протокол засідання 
Наглядової ради № 14 від 31.10.2017 року), припинено повноваження Вико-
навчого органу - Правління товариства, а саме: Члена Правління-головного 
інженера Івлєва Сергія Дмитровича (підстава для припинення повноважень: 
у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Виконавчим органом Товари-
ства являється Дирекція), згоди посадової особи на розкриття інформації, 
щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером емі-
тента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебу-
вала на посаді з 28.08.2014 року до 31.10.2017 року. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «СПЕКТР-СМIЛА» (Протокол засідання 
Наглядової ради № 14 від 31.10.2017 року), припинено повноваження Вико-
навчого органу - Правління товариства, а саме: Члена Правління-головного 

бухгалтера Кириченко Галини Анатоліївни (підстава для припинення повно-
важень: у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Виконавчим органом 
Товариства являється Дирекція), згоди посадової особи на розкриття інфор-
мації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером 
емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа пере-
бувала на посаді з 28.08.2014 року до 31.10.2017 року. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «СПЕКТР-СМIЛА», рі-
шенням Наглядової ради товариства (Протокол засідання Наглядової ради 
№ 14 від 31.10.2017 року) обрано колегіальний Виконавчий орган товари-
ства - Дирекцію в кількості 3 осіб, а саме: на посаду Генерального директора 
обрано Волошина Володимира Євгенійовича, згоди посадової особи на роз-
криття інформації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не 
є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. 
Особа обрана на посаду на строк три роки Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: Директор, Голова Правління. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «СПЕКТР-СМIЛА», рі-
шенням Наглядової ради товариства (Протокол засідання Наглядової ради 
№ 14 від 31.10.2017 року) обрано колегіальний Виконавчий орган товари-
ства - Дирекцію в кількості 3 осіб, а саме: на посаду Директора з виробничих 
питань - головного інженера обрано Івлєва Сергія Дмитровича, згоди поса-
дової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано. 
Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному 
капіталі товариства. Особа обрана на посаду на строк три роки. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний інженер. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «СПЕКТР-СМIЛА», рі-
шенням Наглядової ради товариства (Протокол засідання Наглядової ради  
№ 14 від 31.10.2017 року) обрано колегіальний Виконавчий орган товариства - 
Дирекцію в кількості 3 осіб, а саме: на посаду Фінансового директора - голов-
ного бухгалтера обрано Кириченко Галину Анатоліївна, згоди посадової особи 
на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова осо-
ба не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товари-
ства. Особа обрана на посаду на строк три роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: головний бухгартер. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор Волошин Володимир Євгенійович 01.11.2017

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА 
НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА», 

(код за ЄДРПОУ 23153143; місцезнаходження: Україна, 04119, м. Київ,  
вул. Якіра, буд. 13-Б; адреса веб-сторінки у мережі Інтернет www.fbc.net.ua) по-
відомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться «20» листопада 2017 року об 11.00 за адресою: 04119, м. Київ,  
вул. Деревлянська (Якіра), буд. 13-Б, кабінет №1 (кімната для перегово-
рів). Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули на збори, відбудеться 
з 10.00 до 10.50 год. за місцем проведення позачергових загальних зборів. Для 
реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати паспорт або інший офіційний 
документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – довіреність на 
право участі у позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з 
чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу.

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у позачер-
гових Загальних зборах – «14» листопада 2017р. станом на 24.00 годину.

Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів.
2. Обрання Голови та членів лічильної комісії. 
3. Внесення змін щодо відомостей про юридичну адресу ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІО-
КОМПАНІЯ «ЗАГРАВА».

4. Внесення змін до Статуту ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА» шляхом викладен-
ня Статуту в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕ-
РАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА».

5. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції 
Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НЕ-
ЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА», проведення його держав-
ної реєстрації та подачі необхідних документів для внесення змін до Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 
www.fbc.net.ua. 

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються 
питань, включених до порядку денного та надати свої пропозиції з понеділка по 
п’ятницю з 10.00 до 13.00 за адресою: м. Київ, вул. Деревлянська (Якіра),  
буд. 13-Б, кабінет №6 (юридичний відділ). Особа, відповідальна за ознайомлен-
ня акціонерів з документами з питань порядку денного: юрисконсульт Лашин 
Олександр Володимирович. Телефон для довідок: (044) 207-47-16. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА»  Карпенко Т.В.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації ( інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 38377143
3.Місцезнаходження:01033 м.Київ, вул.Тарасівська, буд.19
4. Міжміський код та телефон, факс:/044/364-73-70
5. Електронна поштова адреса: o.ushakova@alpari-bank.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://bankalpari.com/zvitnist/

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

2.Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» – надалі То-

вариство (код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033 м. Київ, 
вул.  Тарасівська, буд. 19) повідомляє про виникнення особливої інформа-
ції емітента - Зміна складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

Посада* Прізвище, ім'я, по батькові або повне 
найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)** або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

Розмір частки в 
статутному 

капіталі емітента 
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6
30.10.2017 обрано член Спостережної ради Лановий Володимир Тимофійович д/в  0
Зміст інформації:
Рішення про обрання члена Спостережної ради Ланового В.Т. з 01.11.2017 (згоди на розкриття паспортних даних не надав) прийнято Рішенням 
єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 30.10.2017 №13/2017, у зв’язку із – Рішенням єдиного акціонера. Акціями банку зазначена особа не 
володіє. Обґрунтування змін у персональному складі - Рішення єдиного акціонера. Строк, на який призначено особу: до наступних загальних зборів 
акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2018 році. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: народний депутат України зарахований на 
роботу до Верховної Ради України шостого скликання для здійснення депутатських повноважень на постійній основі. Незалежний член.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 

із законодавством.
Голова Правління _____________ Д.П.Яковлєв ( 31.10.2017)

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

1.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 38377143
3.Місцезнаходження:01033 м.Київ, вул.Тарасівська, буд.19
4. Міжміський код та телефон, факс:/044/364-73-70
5. Електронна поштова адреса: o.ushakova@alpari-bank.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://bankalpari.com/zvitnist/

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

2.Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» – надалі То-

вариство (код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033 м. Київ, 
вул.  Тарасівська, буд. 19) повідомляє про виникнення особливої інформа-
ції емітента - Зміна складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

Посада*
Прізвище, ім'я, по батькові або 

повне найменування юридичної 
особи

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)** або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в 
статутному 

капіталі емітента 
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6
31.10.2017 призначено Заступник Голови Правління Бистрицький Олександр Леонідович д/в  0
31.10.2017 призначено Член Правління Бистрицький Олександр Леонідович д/в  0
31.10.2017 призначено Заступник Голови Правління Гайдуцький Андрій Павлович д/в  0
31.10.2017 призначено Член Правління Гайдуцький Андрій Павлович д/в  0
Зміст інформації:
Рішення про призначення Заступником Голови Правління Бистрицького О.Л. з 01.11.2017 (згоди на розкриття паспортних даних не надав) прийнято 
Спостережною радою ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» (протокол від 31.10.2017 №36), на підставі заяви Бистрицького О.Л.. Акціями банку зазначена особа не 
володіє. Обґрунтування змін у персональному складі – переведення на новостворену посаду. Призначений на невизначений строк (безстроково). Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: заступник начальника фінансового управління ПАТ «ФІНБАНК», начальник Управління оцінки 
ризиків ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», заступник Голови Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», старший фахівець відділу моніторингу за малими банками регіонів 
України Управління нагляду за малими банками Департаменту банківського нагляду НБУ, старший економіст третього відділу нагляду за банками 
другого управління нагляду Департаменту банківського нагляду НБУ, радник Голови Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», начальник Служби радників 
Голови правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».
Рішення про призначення члена Правління Бистрицького О.Л. з 01.11.2017 (згоди на розкриття паспортних даних не надав) прийнято Спостережною 
радою ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» (протокол від 31.10.2017 №36), на підставі рішення Спостережної ради. Акціями банку зазначена особа не володіє. 
Обґрунтування змін у персональному складі – у зв’язку з призначенням на посаду Заступника Голови Правління. Призначений на невизначений строк 
(безстроково).
Рішення про призначення Заступником Голови Правління Гайдуцького А.П. з 01.11.2017 (згоди на розкриття паспортних даних не надав) прийнято 
Спостережною радою ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» (протокол від 31.10.2017 №36), на підставі заяви Гайдуцького А.П.. Акціями банку зазначена особа не 
володіє. Обґрунтування змін у персональному складі – прийняття на новостворена посаду. Призначений на невизначений строк (безстроково). Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: заступник начальника Управління організації та супроводження роздрібного бізнесу 
АТ «Укрексімбанк», заступник Голови Фонду державного майна України.
Рішення про призначення члена Правління Гайдуцького А.П. з 01.11.2017 (згоди на розкриття паспортних даних не надав) прийнято Спостережною 
радою ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» (протокол від 31.10.2017 №36), на підставі рішення Спостережної ради. Акціями банку зазначена особа не володіє. 
Обґрунтування змін у персональному складі – у зв’язку з призначенням на посаду Заступника Голови Правління. Призначений на невизначений строк 
(безстроково).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 

із законодавством.
Голова Правління _____________ Д.П.Яковлєв (01.11.2017)

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВ-
СЬКИй МОНТАЖНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИй ЗАВОД», місце-
знаходження: 36009, м.Полтава, вул.Зіньківська, буд.52, код ЄДРПОУ 
13936000, повідомляє, що на підставі рішення Наглядової ради товариства 
до Проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, що 
скликані на 16.11.2017р., включено додаткове питання: «6. Укладення дого-
вору іпотеки між ПРАТ ПМЗЗ та ПАТ «Полтава-банк». Дата, час, місце та інші 
умови проведення зборів залишаються без змін. Наглядова рада.

Повідомлення про достроковий викуп ТОВ «КИЇВГУМА», код 
ЄДРПОУ 35115248 повідомляє про прийняте рішення про здійснення 
20.11.2017р. дострокового викупу іменних, дисконтних, звичайних (неза-
безпечених) облігацій (Свідоцтво про реєстрацію випуску № 06/2/2015 від 
07.05.2015р.; Код цінних паперів (ISIN) UA4000189054) за номінальною 
вартістю. Заяви від власників облігацій приймаються ТОВ «КИЇВГУМА» 
протягом 10 робочих днів з дати опублікування цього повідомлення. Гене-
ральний директор Острогруд А.Ю.
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ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації ( інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента

1. Загальні відомості 
1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «АЛЬПАРІ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 38377143

3.Місцезнаходження:01033 м.Київ, вул.Тарасівська, буд.19
4. Міжміський код та телефон, факс:/044/364-73-70
5. Електронна поштова адреса: o.ushakova@alpari-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://bankalpari.com/zvitnist/
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів. 

2. Текст повідомлення 

N
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова вартість майна або послуг, 
що є предметом правочину

(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності

(тис. грн)

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

даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

1 2 3 4 5
 1 31.10.2017  26372,5  129533 20,35968 
2 31.10.2017 25859,3 129533 19,96348
Зміст інформації: дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв; 
31.10.2017 Спостережна рада (Протокол №36 від 31.10.2017)
предмет правочину; придбання облігацій внутрішньодержавної позики
ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства; 26372,5 тис.грн.
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності; 129533 тис.грн.
співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках); 20,35968 %
дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв; 31.10.2017 Спостережна 
рада (Протокол №36 від 31.10.2017)
предмет правочину; придбання облігацій внутрішньодержавної позики
ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства; 25859,3 тис.грн.
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності; 129533 тис.грн.
співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках); 19,96348% 
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного 
товариства: відповідно до п11.4.14.27 Статутом Банку прийняття рішень про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або 
послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків від вартості активів за даними останньої фінансової звітності, відноситься до компетенції 
Спостережної ради.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 

із законодавством.
Голова Правління _____________ Д.П.Яковлєв (01.11.2017)

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

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «фІРМА «АЕРОШЛЯХБУД»;2. Код за 
ЄДРПОУ 22891229

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

емітентом для розкриття Інформації www.aerobud.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації 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 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення
02.11.2017р. ПрАТ «ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД» отримало реєстр влас-

ників іменних цінних паперів, з якого стало відомо: 
- частка акціонера-фізичної особи зменшилась з 13 770штук 

акцій(25,5009% статутного капіталу)до 0 штук акцій (0,00%статутного ка-
піталу);

- частка акціонера-фізичної особи зменшилась з 13 769 штук акцій 
(25,4991% статутного капіталу) до 0 штук акцій (0,00% статутного капіта-
лу);

- частка акціонера- фізичної особи зменшилась з 13 998 штук 
акцій(25,9232%статутного капіталу)до 0 штук акцій (0,00%статутного капі-
талу);

- частка акціонера-фізичної особи збільшилась з 0 штук 
акцій(0%статутного капіталу)до33 264 штуки акцій (61,6023%статутного 
капіталу);

- частка акціонера-фізичної особи збільшилась з 0 штук акцій (0% ста-
тутного капіталу) до 14 256 штук акцій (26,4010% статутного капіталу);

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Директор ціховський Леонід Казімірович 
02.11.2017р.

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 «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 № 110 

вiд 01.11.2017 р.) про призначення Симоненкова Дмитра Вiкторовича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) на посаду Заступника Голови 
Правлiння зi строком повноважень - безстроково. Пiдставою для прийняття 
рiшення є внесення змiн до органiзацiйної структури банку. Акцiями в статутно-
му капiталi емiтента посадова особа 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, член 
Правлiння ПАТ «ДIВI БАНК», 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 юридич-
них осiб Управлiння кредитування ПАТ «Аграрний комерцiйний банк», Заступ-
ник 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.

Т.в.о. Голови Правління 
ПАТ «ДІВІ БАНК»  А.М. Бузілов
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «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: Відо-
мості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість.

II. Текст повідомлення
30.10.2017 року Спостережна рада ПАТ «ДIВI БАНК» прийняла 

рiшення (протокол засiдання Спостережної ради № 106 вiд 30.10.2017 
року) про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого 
є заiнтересованiсть . Iнформацiя про iстотнi умови правочину не роз-
кривається як така, що становить банкiвську таємницю, на пiдставi по-
ложень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» вiд 
07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину ста-
новить 24 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 467 496 тис.грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
5,13%.

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

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

Т.в.о. Голови Правління 
ПАТ «ДІВІ БАНК»  А.М. Бузілов

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «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 або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
На пiдставi наказу в. о. Генерального директора ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» 
(надалi - Товариство) (Наказ №1-К вiд 19.04.2017 р.) на посаду Головного бух-
галтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» призначено Зайцеву Тетяну Вікторівну починаючи 
з 20.04.2017 року. Дане рiшення прийнято з метою забезпечення ведення пра-
вильного бухгалтерського обліку Товариства. Зазначена особа акцiями Товари-
ства не володiє, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та посадовi злочини 
не має, згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Зайцева Т. В. 
призначена на посаду Головного бухгалтера Товариства на невизначений 
строк. Останнi п'ять рокiв Зайцева Т. В. займала наступні посади: 

2011-2015 - Головний бухгалтер ТОВ «ВТС Сервіс»;
2015-2016 - Головний бухгалтер ТОВ «Дизель Тех Сервіс»;
2016-03.2017 - заступник Головного бухгалтера ТОВ «Виробник Плюс»;
03.2017 - по теперішній час - начальник відділу по обліку малих підпри-

ємств ТОВ «МЕТІНВЕСТ БІЗНЕС СЕРВІС».
III. Підпис 

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

2. виконуюча обов'язки Генерального директора Зайцева Т. В.31.10.2017

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДОНЕцЬККОКС»

2. Код за ЄДРПОУ: 00191112
3. Місцезнаходження: 87534 м. Марiуполь, пр. Нахiмова, буд. 116, корпус А
4. Міжміський код, телефон та факс: (062) 387-32-30, (062) 387-32-30
5. Електронна поштова адреса: evgeniy.shelekhov@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.donetskcoke.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 
На пiдставi наказу Генерального директора ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬККОКС» (надалi - Товариство) 
(Наказ №1-К вiд 18.05.2017 р.) на посаду Головного бухгалтера ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬККОКС» призначено 
Зайцеву Тетяну Вікторівну починаючи з 19.05.2017 року. Дане рiшення 
прийнято з метою забезпечення ведення правильного бухгалтерського об-
ліку Товариства. Зазначена особа акцiями Товариства не володiє, 
судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та посадовi злочини не має, зго-
ди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Зайцева Т. В. при-
значена на посаду Головного бухгалтера Товариства на невизначений 
строк. Останнi п'ять рокiв Зайцева Т. В. займала наступні посади: 

2011-2015 - Головний бухгалтер ТОВ «ВТС Сервіс»;
2015-2016 - Головний бухгалтер ТОВ «Дизель Тех Сервіс»;
2016-03.2017 - заступник Головного бухгалтера ТОВ «Виробник 

Плюс»;
03.2017 - по теперішній час - начальник відділу по обліку малих підпри-

ємств ТОВ «МЕТІНВЕСТ БІЗНЕС СЕРВІС».
III. Підпис 

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

2. виконуюча обов'язки Генерального директора Зайцева Т. В.
31.10.2017

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «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 або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
На пiдставi наказу Генерального директора ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗА-
ВОД» (надалi - Товариство) (Наказ №1026 вiд 16.03.2017 р.) з посади Го-
ловного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» звільнено Бiлецького Мико-
лу Олександровича починаючи з 16.03.2017 року. Звільнення було здій-
снено у зв'язку з покладенням обов'язків ведення бухгалтерського обліку 
на Генерального директора Товариства. 

Бiлецький М. О. перебував на посадi починаючи з 12.04.1994 р року 
до 16.03.2017 року. Посадова особа акцiями Товариства не володiла, 
судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та посадовi злочини не мала, 
згоду на розкриття паспортних даних не надавав. Станом на дату звіл-
нення на посаду Головного бухгалтера Товариства нікого не призначе-
но. 

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

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

2. виконуюча обов'язки Генерального директора Зайцева Т. В.
31.10.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДО-
УПРАВЛІННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00191827
3. Місцезнаходження: 87534 Донецька обл., місто Маріуполь, просект 

НАХІМОВА, будинок 116-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 06253 51032, 06253 52528
5. Електронна поштова адреса: evgeniy.shelekhov@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kru.metinvestholding.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 
На пiдставi наказу Генерального директора ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ» 
(надалi - Товариство) (Наказ №1837 вiд 16.03.2017 р.) з посади Головного 
бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМСО-
МОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ» звільнено Романенко Галину Дмитрiвну 
починаючи з 16.03.2017 року. Звільнення було здійснено у зв'язку з по-
кладенням обов'язків ведення бухгалтерського обліку на Генерального 
директора Товариства. 

Романенко Г. Д. перебувала на посадi починаючи з 01.04.2003 р року 
до 16.03.2017 року. Посадова особа акцiями Товариства не володiла, 
судимостi, в т.ч. непогашеної за корисливі та посадові злочини не мала. 
Станом на дату звілнення на посаду Головного бухгалтера Товариства 
нікого не призначено.

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

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

2. виконуючий обов'язки Генерального директора Кононов В. В. 
31.10.2017

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 
"НОВОВОЛИНСЬКИй 
ЛИВАРНИй ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 05799344
3. Місцезнаходження 45403, м.Нововолинськ, вул.Луцька, 29
4. Міжміський код, телефон та 
факс

03344 48087 03344 48087

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

nlz.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

II. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства, що 

вiдбулися 27.10.2017 р. (Протокол №22 вiд 27.10.2017 р.) прийнято 
рiшення про змiну типу акцiонерного товариства. Дата державної 
реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiстяться в ЄДР: 01.11.2017 р. Повне найменування акцiонерного товари-
ства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство «Нововолинський ливар-
ний завод». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: 
Приватне акцiонерне товариство «Нововолинський ливарний завод»

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 Чернявський Iгор Валентинович
голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.11.2017
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів
акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧ-
НА КОМПАНІЯ"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 49008, міс-
то Дніпро, Чечелівський район, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28.

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКС-

ПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМ-
ПАНІЯ" повідомляє вас, що 04 грудня 2017 року о 12.00 годині за адре-
сою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, будинок
28, другий поверх, актова зала кімната №201, відбудуться позачергові
загальні збори акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Реєстрація акціонерів та їх
представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 04
грудня 2017 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Україна, 49008,
місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28, другий поверх, актова
зала кімната №201. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі
у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку
акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах,
складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведен-
ня позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год.
28.11.2017 р. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства. В реєстрації акціонера (його представни-
ка) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено ре-
єстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника)
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в
разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують
повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах
акціонерів товариства. Під час підготовки до позачергових загальних збо-
рів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознай-
омлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам да-
ного повідомлення до 01 грудня 2017 року (включно) з понеділка по п'ят-
ницю, з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.)
за адресою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, буди-
нок 28, другий поверх, актова зала кімната №201. Відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа - Кор-
са М.В. (Генеральний директор - Голова Правління). 04 грудня 2017 року
ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстра-
ції для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення по-
зачергових загальних зборів акціонерів. Адреса власного веб-сайту, на
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до порядку денного: http://cek.dp.ua.

Проект порядку денного позачергових загальних 
зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ак-
ціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та прийняття рішення про припинення їх пов-
новажень.

2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

4. Внесення змін до статуту ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", пов'язаних зі збіль-
шенням статутного капіталу ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", з урахуванням результа-
тів розміщення акцій. 

Телефон для довідок: (0562) 31-03-84.
ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АТ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ІНСТИТУТ 

РАДIОТЕХНIЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
Дата вчинення дії: 01.11.17.
Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб

емітента
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство "АТ

Науково-дослiдний інститут радiотехнiчних вимірювань"
Код за ЄДРПОУ: 14309534
Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
Міжміський код, телефон та факс: (057) 738-32-00; (067) 572-05-69
Електронна поштова адреса: common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.khar-

kov.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.niiri.com.ua
Текст повідомлення 

Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радi-
отехнiчних вимірювань" (Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Академi-
ка Павлова, б.271; код за ЄДРПОУ: 14309534) повідомляє:

01.11.2017 р. у складі посадових осіб ПАТ "АТ НДІРВ" відбулися нас-
тупні зміни:

за рішенням Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" (наказ №
32-к від 01.11.2017 р.) на посаду Першого заступника директора - голов-
ного бухгалтера ПАТ "АТ НДІРВ" призначено Коробчук Тетяну Миколаїв-
ну.

Коробчук Т.М. призначено на посаду Першого заступника директора -
головного бухгалтера на підставі наданої заяви з 01.11.2017 р. безстроко-
во.

Коробчук Т.М. протягом останніх п`яти років обіймала наступні посади:
ПАТ "АТ НДІРВ": начальник планово-економічного відділу; перший зас-
тупник директора; перший заступник директора - начальник планово-фі-
нансового відділу; 17.07.2017 р. Коробчук Т.М. за рішенням Наглядової
ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол №40 від 17.07.2017 р.) обрано членом
Правління ПАТ "АТ НДІРВ".

Коробчук Т.М. належить 17980 простих іменних акцій загальною номі-
нальною вартістю 899 грн. 00 коп., що становить 0,0087% статутного ка-
піталу Товариства.

Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Згоди посадової особи на розкриття паспортних данних отримано не
було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізич-
ну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Кон-
ституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").

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

Голова правлiння-директор 
Верещак Олександр Петрович

01.11.2017 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні 

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «БУДІВЕЛЬНО – фІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕС-
ТЕйТС»

2. Код за ЄДРПОУ 24925429
3. Місцезнаходження 01001 м.Київ Володимирська, 12
4. Міжміський код, телефон та факс 044 506 20 13 044 506 20 29
5. Електронна поштова адреса ik@global-estates.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.global-estates.kiev.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
1. Рішення про припинення повноважень прийнято на Загальних збо-

рах акціонерів ПрАТ «БФК «Глобал Естейтс» 01.11.2017 р. Припинення 
повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «БФК «Глобал Естейтс» 01.11.2017 р. Посадова 
особа Рувінський Євгеній Семенович, яка займала посаду Голова Нагля-
дової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному ка-
піталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. В порядку ст. 21 За-
кону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних По-
садова особа не надала.

2. Рішення про припинення повноважень прийнято на Загальних зборах 
акціонерів ПрАТ «БФК «Глобал Естейтс» 01.11.2017 р. Припинення повно-
важень посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «БФК «Глобал Естейтс» 01.11.2017 р. Посадова особа 
Вовкобой Димитрій Олексійович, яка займала посаду Член Наглядової 
ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 2 роки. В порядку ст. 21 Закону України «Про 
інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не нада-
ла.

3. Рішення про припинення повноважень прийнято на Загальних зборах 
акціонерів ПрАТ «БФК «Глобал Естейтс» 01.11.2017 р. Припинення повно-
важень посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «БФК «Глобал Естейтс» 01.11.2017 р. Посадова особа Ро-
манов Гліб Володимирович, яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, 
припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 3 роки. На посаду Голови Ревізійної комісії замість звіль-
неної особи нікого не призначено, на Загальних зборах прийнято рішення 
про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Товариства, у 
зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія». В 
порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття пас-
портних даних Посадова особа не надала.

4. Рішення про припинення повноважень прийнято на Загальних зборах 
акціонерів ПрАТ «БФК «Глобал Естейтс» 01.11.2017 р. Припинення повно-
важень посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «БФК «Глобал Естейтс» 01.11.2017 р. Посадова особа Ів-
лев Костянтин Анатолійович, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, 
припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 3 роки. На посаду Члена Ревізійної комісії замість звіль-
неної особи нікого не призначено, на Загальних зборах прийнято рішення 
про припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку 
із скасуванням в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія». В поряд-
ку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних 
даних Посадова особа не надала.

5. Рішення про припинення повноважень прийнято на Загальних збо-
рах акціонерів ПрАТ «БФК «Глобал Естейтс» 01.11.2017 р. Припинення 
повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Загаль-
них зборів акціонерів ПрАТ «БФК «Глобал Естейтс» 01.11.2017 р. Поса-
дова особа Ковальова Ірина Олександрівна, яка займала посаду Член 

Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі  
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. На посаду 
Члена Ревізійної комісії замість звільненої особи нікого не призначено, 
на Загальних зборах прийнято рішення про припинення повноважень 
Члена Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товари-
стві органу контролю «Ревізійна комісія». В порядку ст. 21 Закону Украї-
ни «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова 
особа не надала.

6. Рішення про обрання прийнято на Загальних зборах акціонерів 
ПрАТ  «БФК «Глобал Естейтс» 01.11.2017 р. Обрання посадової особи ви-
конано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БФК 
«Глобал Естейтс» 01.11.2017 р. Рувінський Євгеній Семенович обрано на 
посаду Член Наглядової ради. 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: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти ро-
ків: Директор, Голова Наглядоовї ради, Член Наглядової ради. Розмір паке-
та акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Є представником акціоне-
ра KARTOLL COMMERCIAL LTD (КЕРТОЛЛ КОММЕРШІАЛ ЛТД). В порядку 
ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про до-
ступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних да-
них Посадова особа не надала.

7. Рішення про обрання прийнято на Загальних зборах акціонерів 
ПрАТ  «БФК «Глобал Естейтс» 01.11.2017 р. Обрання посадової особи ви-
конано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БФК 
«Глобал Естейтс» 01.11.2017 р. Гура Юлія Олександрівна обрано на поса-
ду Член Наглядової ради. 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:  
3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Екс-
перт. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Є пред-
ставником акціонера представник акціонера KARTOLL COMMERCIAL LTD 
(КЕРТОЛЛ КОММЕРШІАЛ ЛТД). В порядку ст. 21 Закону України «Про ін-
формацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала. 
Рішення про обрання прийнято на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «БФК 
«Глобал Естейтс» 01.11.2017 р.

8. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Загаль-
них зборів акціонерів ПрАТ «БФК «Глобал Естейтс» 01.11.2017 р. Лахно 
Вадим Сергійович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента %. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: Старший експерт. Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 0 акцій. Є представником акціонера або 
групи акціонерів представник акціонера PALLADIUM INTERVEST CO. LTD 
(ПАЛЛАДІУМ ІНТЕРВЕСТ КО. ЛТД). В порядку ст. 21 Закону України «Про 
інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформа-
ції» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не 
надала.

9. Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради 
ПрАТ  «БФК «Глобал Естейтс» 01.11.2017 р. Обрання посадової особи 
виконано на підставі Протоколу Наглядової ради ПрАТ «БФК «Глобал 
Естейтс» 01.11.2017 р. Рувінський Євгеній Семенович обрано на посаду 
Голова Наглядової ради. 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 об-
рано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: Директор, Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Є пред-
ставником акціонера або групи акціонерів представник акціонера 
KARTOLL COMMERCIAL LTD (КЕРТОЛЛ КОММЕРШІАЛ ЛТД). В порядку 
ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспорт-
них даних Посадова особа не надала.

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

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

2.
Директор   Суммовська Н.И.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  02.11.2017
  (дата)

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДІВЕЛЬНО – фІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕйТС»
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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 АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОЕКТНИй ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИй ІНСТИТУТ 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА 
КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ 

УКРАЇНИ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ»
2. Код за ЄДРПОУ 03329031
3. Місцезнаходження 01054 м.Київ Тургенівська, 38
4. Міжміський код, телефон та факс 0444863278 0444863278
5. Електронна поштова адреса ik@global-estates.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації http://ukrndiingproekt.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
1. Рішення про припинення повноважень прийнято на Загальних зборах 

акціонерів ПАТ «УкрНДІінжпроект» 01.11.2017 р. Припинення повноважень 
посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «УкрНДІінжпроект» 01.11.2017 р. Посадова особа Дубовська Тетя-
на Вячеславівна , яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила 
повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 3 роки. В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо 
розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

2. Рішення про припинення повноважень прийнято на Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «УкрНДІінжпроект» 01.11.2017 р. Припинення повноважень 
посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «УкрНДІінжпроект». Посадова особа Каваценко Руслан Григоро-
вич, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. 
В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття пас-
портних даних Посадова особа не надала.

3. Рішення про припинення повноважень прийнято на Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «УкрНДІінжпроект» 01.11.2017 р. Припинення повноважень 
посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «УкрНДІінжпроект» 01.11.2017 р. Посадова особа Рязанцева Олена 
Василiвна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повнова-
ження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0001586546%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посаді: 3 роки. В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та 
ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо 
розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

4. Рішення про припинення повноважень прийнято на Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «УкрНДІінжпроект» 01.11.2017 р. Припинення повноважень 
посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «УкрНДІінжпроект» 01.11.2017 р. Посадова особа Ковальова Iрина 
Олександрiвна, яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила 
повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,00031730921%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 4 грн. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 3 роки. На посаду Голови Ревізійної ко-
місії замість звільненої особи нікого не призначено, на Загальних зборах 
прийнято рішення про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії, у 
зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія». В 
порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття пас-
портних даних Посадова особа не надала.

5. Рішення про припинення повноважень прийнято на Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «УкрНДІінжпроект» 01.11.2017 р. Припинення повноважень 
посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «УкрНДІінжпроект» 01.11.2017 р. Посадова особа Живага Ольга 
Анатолiївна, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повно-
важення. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0000793273%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 3 роки. На посаду Члена Ревізійної комісії замість звіль-
неної особи нікого не призначено, на Загальних зборах прийнято рішення 
про припинення повноважень Члена Ревізійної комісії, у зв'язку із скасуван-

ням в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія». В порядку ст. 21 За-
кону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних По-
садова особа не надала.

6. Рішення про припинення повноважень прийнято на Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «УкрНДІінжпроект» 01.11.2017 р. Припинення повноважень 
посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «УкрНДІінжпроект» 01.11.2017 р. Посадова особа Панфілова Оле-
на Євгеніївна, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила по-
вноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 3 роки. На посаду Члена Ревізійної комісії замість звільненої особи 
нікого не призначено, на Загальних зборах прийнято рішення про припи-
нення повноважень Члена Ревізійної комісії, у зв'язку із скасуванням в То-
варистві органу контролю «Ревізійна комісія». В порядку ст. 21 Закону 
України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публіч-
ної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова 
особа не надала.

7. Рішення про обрання прийнято на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Укр-
НДІінжпроект» 01.11.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі 
Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «УкрНДІінжпроект» 01.11.2017 р. 
Дубовська Тетяна Вячеславівна обрано на посаду Член Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер, Член Ревізійної комісії, Голо-
ва Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Є представником акціонера SORENTA HOLDINGS LIMITED (СОРЕНТА ХОЛ-
ДІНГС ЛІМІТЕД). В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо роз-
криття паспортних даних Посадова особа не надала.

8. Рішення про обрання прийнято на Загальних зборах акціонерів 
ПАТ  «УкрНДІінжпроект» 01.11.2017 р. Обрання посадової особи виконано 
на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «УкрНДІінжпроект» 
01.11.2017 р. Каваценко Руслан Григорович обрано на посаду Член Нагля-
дової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор, 
Член Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
0 акцій. Є представником акціонера TRUELA CONSULTING LIMITED (ТРУЕ-
ЛА КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД). В порядку ст. 21 Закону України «Про інформа-
цію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформа-
цію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

9. Рішення про обрання прийнято на Загальних зборах акціонерів  
ПАТ «УкрНДІінжпроект» 01.11.2017 р. Обрання посадової особи виконано 
на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «УкрНДІінжпроект» 
01.11.2017 р. Рязанцева Олена Василiвна обрано на посаду Член Наглядо-
вої ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0001586546%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор, 
Член Наглядової ради, Член Ревізійної комісії. Розмір пакета акцій емітен-
та, які належать цій особі: 2 акцій. Є представником акціонера TRUELA 
CONSULTING LIMITED (ТРУЕЛА КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД). В порядку ст. 21 
Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних По-
садова особа не надала.

10. Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради 
ПАТ  «УкрНДІінжпроект» 01.11.2017 р. Обрання посадової особи виконано 
на підставі Протоколу Наглядової ради ПАТ «УкрНДІінжпроект» 
01.11.2017  р. Дубовська Тетяна Вячеславівнаобрано на посаду Голова На-
глядової ради. 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: 3 роки. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової 
ради, Член ревізійної комісії. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 0 акцій. Є представником акціонера SORENTA HOLDINGS LIMITED 
(СОРЕНТА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД). В порядку ст. 21 Закону України «Про ін-
формацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

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

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

2.
Директор   Зембицький П.Ю.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  02.11.2017
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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 АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО – ДОСЛІДНИй ІНСТИТУТ 
АВТОМАТИЗАцІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

2. Код за ЄДРПОУ 00233520
3. Місцезнаходження 03150 м.Київ, вул. Предславинська, 28
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 528-45-98 (044) 528-70-44
5. Електронна поштова адреса ik@global-estates.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття 
Інформації http://www.ndi-autoprom.kiev.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
1. Рішення про припинення повноважень прийнято на Загальних зборах 

акціонерів ПАТ «НДІавтопром» 01.11.2017 р. Припинення повноважень по-
садової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «НДІавтопром» 01.11.2017 р. Посадова особа Яковенко Юрій Олексі-
йович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повнова-
ження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000302791%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,05грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 2 роки. В порядку ст. 21 Закону України «Про інформа-
цію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інфор-
мацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

2. Рішення про припинення повноважень прийнято на Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «НДІавтопром» 01.11.2017 р. Припинення повноважень по-
садової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «НДІавтопром» 01.11.2017 р. Посадова особа Мельник Сергiй Володи-
мирович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повнова-
ження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000605582%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,1грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 2 роки. В порядку ст. 21 Закону України «Про інформа-
цію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інфор-
мацію щодо розкриття паспортних даних Посадова не надала.

3. Рішення про припинення повноважень прийнято на Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «НДІавтопром» 01.11.2017 р. Припинення повноважень по-
садової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «НДІавтопром» 01.11.2017 р. Посадова особа Єсіпова Анна Миколаїв-
на, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000605582%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0,1грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 2 роки. В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо 
розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

4. Рішення про припинення повноважень прийнято на Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «НДІавтопром» 01.11.2017 р. Припинення повноважень по-
садової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «НДІавтопром» 01.11.2017 р. Посадова особа Темченко Олена Олек-
сандрівна, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повнова-
ження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. 
На посаду Члена Ревізійної комісії замість звільненої особи нікого не призна-
чено, на Загальних зборах прийнято рішення про припинення повноважень 
Члена Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві 
органу контролю «Ревізійна комісія». В порядку ст. 21 Закону України «Про 
інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

5. Рішення про припинення повноважень прийнято Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «НДІавтопром» 01.11.2017 р. Припинення повноважень по-
садової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «НДІавтопром» 01.11.2017 р. Посадова особа Зубов Дмитро Микола-
йович, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноважен-
ня. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 3 роки. На посаду Члена Ревізійної комісії замість звільненої особи 
нікого не призначено, на Загальних зборах прийнято рішення про припи-
нення повноважень Члена Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасу-
ванням в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія». В порядку ст. 21 
Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних По-

садова особа не надала.
6. Рішення про припинення повноважень прийнято на Загальних зборах 

акціонерів ПАТ «НДІавтопром» 01.11.2017 р. Припинення повноважень по-
садової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «НДІавтопром» 01.11.2017 р. Посадова особа Чумаченко Ірина Іванів-
на, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. На посаду Члена Реві-
зійної комісії замість звільненої особи нікого не призначено, на Загальних 
зборах прийнято рішення про припинення повноважень Члена Ревізійної 

комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу конт-
ролю «Ревізійна комісія». В порядку ст. 21 Закону України «Про інформа-
цію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інфор-
мацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

7. Рішення про обрання прийнято на Загальних зборах акціонерів  
ПАТ «НДІавтопром» 01.11.2017 р.01.11.2017 р. Обрання посадової особи 
виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІавто-
пром» 01.11.2017 р. Яковенко Юрій Олексійович обрано на посаду Член 
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,00000302791%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,05грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради, Член Ревізій-
ної комісії. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція. Є 
представником акціонера TRUELA CONSULTING LIMITED (ТРУЕЛА КОН-
САЛТІНГ ЛІМІТЕД). В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та 
ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію 
щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

8. Рішення про обрання прийнято на Загальних зборах акціонерів ПАТ  «НДІ-
автопром» 01.11.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Прото-
колу Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІавтопром» 01.11.2017 р. Мельник 
Сергiй Володимирович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0,00000605582%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 0,1грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, Член ревізійної комісії, 
Директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2 акції. Є пред-
ставником акціонера SORENTA HOLDINGS LIMITED (СОРЕНТА ХОЛДІНГС ЛІ-
МІТЕД). В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону Укра-
їни «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття 
паспортних даних Посадова особа не надала.

9. Рішення про обрання прийнято на Загальних зборах акціонерів 
ПАТ  «НДІавтопром» 01.11.2017 р. Обрання посадової особи виконано на 
підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІавтопром» 
01.11.2017 р. Чернов Олександр Володимирович обрано на посаду Член На-
глядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Виконуючий обов»язки Ге-
нерального директора. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
0 акцій. Є представником акціонера SORENTA HOLDINGS LIMITED (СОРЕН-
ТА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД). В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» 
та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію 
щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

10. Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради  
ПАТ «НДІавтопром» 01.11.2017 р. Обрання посадової особи виконано на 
підставі Протоколу Наглядової ради ПАТ «НДІавтопром» 01.11.2017 р. Яко-
венко Юрій Олексійович обрано на посаду Голова Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000302791%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0,05грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова На-
глядової ради, Член Наглядової ради, Член Ревізійної комісії. Розмір паке-
та акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція. Є представником акціоне-
ра TRUELA CONSULTING LIMITED (ТРУЕЛА КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД). В 
порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття пас-
портних даних Посадова особа не надала.

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

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

2. 
Вик.обов’язки Генерального директора  Головко А.В.
 (підпис)  (ініціали та прізвище 
  керівника)
 М.П.
  02.11.2017
  (дата)
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Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

ПрАТ «Добробуд» (ЄДРПОУ 01353232), місце знаходження: 79014, 
м. Львiв, вул. Личакiвська, 128

30.10.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Добробуд» при-
йнято про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а 
саме: надати повноваження Головi правлiння ПрАТ «Добробуд» на 
пiдписання значних правочинiв, а саме договорiв, розпоряджень на 
вiдчуження майна та основних засобiв ПрАТ «Добробуд», вартiсть яких 
становить 50 та більше вiдсоткiв вiдвартостi активiв Товариства; вартiсть 
активiв 63,8 тис.грн.; ринкова вартiсть правочину не визначалася; загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй - 424'374, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 124589, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» - 124589 та «проти» - 0. Рiшення прийняте 
одноголосно.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість
ПрАТ «Добробуд» (ЄДРПОУ 01353232), місце знаходження: 79014, 

м. Львiв, вул. Личакiвська, 128
30.10.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Добробуд» при-

йнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення 
яких є заiнтересованiсть у, а саме:

Договiр про спiльну дiяльнiсть з Обслуговуючим кооперативом 
«Житлово-будiвельний кооператив «БУДАЛЬЯНС 2» вiд 31 березня 2017 р. 
Шляхом об'єднання зусиль, майна, коштiв i майнових спiльно з дiйснювати 
виробничо-господрську дiяльнiсть. Добрянський Зеновiй Володимирович - є 
посадовою особою органу ПрАТ «Добробуд» (членом Наглядової ради) та 
членом виконавчого органу (одноосiбним керiвником) ЖБК «Будальянс 2», 
тому вiдповiдно до ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» є 
заiнтересованiсть у вчиненнi правочину мiж ПрАТ «Добробуд» та ЖБК «Бу-
дальянс 2». Ринкова вартiсть правочину не визначалася; вартiсть активiв 
Товариства 63,8 тис.грн.; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 424'374, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах  - 124589, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 124589 
та «проти» - 0. Рiшення прийняте одноголосно.

Договiр суборенди земельної дiлянки площею 1,0556 га з кадастровим 
номером 4622710200:01:023:0042, яка знаходиться за адресою 
вул.В.Великого, 3 в м.Дублянивiд 23 квiтня 2017 р. Надання земельної 
дiлянки в суборенду, Добрянський Зеновiй Володимирович - є посадовою 
особою органу ПрАТ «Добробуд» (членом Наглядової ради) та членом ви-
конавчого органу (одноосiбним керiвником) ЖБК «Будальянс 2», тому 
вiдповiдно до ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» є 
заiнтересованiсть у вчиненнi правочину мiж ПрАТ «Добробуд» та ЖБК «Бу-
дальянс 2». ринкова вартiсть правочину не визначалася;

вартiсть правочину – 59,7 тис. грн., вартiсть активiв 63,8 тис.грн.; 
спiввiдношення вартостi правочину до вартостi активiв товариств – 93,6%; 
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 424'374, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 124589, кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що проголосували «за» - 124589 та «проти» - 0. Рiшення при-
йняте одноголосно.

Договiр суборенди земельної дiлянки площею 1,0556 га з кадастровим 
номером 4622710200:01:023:0042, яка знаходиться за адресою вул. 
В.Великого, 3 в м.Дублянивiд 31 серпня 2017 р. Про Надання земельної 
дiлянки в суборенду , Добрянський Зеновiй Володимирович - є посадо-
вою особою органу ПрАТ «Добробуд» (членом Наглядової ради) та чле-
ном виконавчого органу (одноосiбним керiвником) ЖБК «Будальянс 2», 
тому вiдповiдно до ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» є 
заiнтересованiсть у вчиненнi правочину мiж ПрАТ «Добробуд» та ЖБК 
«Будальянс 2». Ринкова вартiсть правочину не визначалася; вартiсть 
правочину – 83,0 тис. грн., вартiсть активiв 63,8 тис.грн.; спiввiдношення 
вартостi правочину до вартостi активiв товариств – 130,0%; загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй - 424'374, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 124589, кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «за» - 124589 та «проти» - 0. Рiшення при-
йняте одноголосно.

Договiр про внесення змiн та доповнень до Договору про спiльну 
дiяльнiсть з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будiвельний коопе-
ратив «БУДАЛЬЯНС 2», посвiдченого 31 березня 2017 р. нотарiусом 
Львiвського мiського нотарiального округу Рачинською I.Я., зареєстровано-
го в реєстрi за №3421 вiд 11 жовтня 2017р.

Шляхом об'єднання зусиль, майна, коштiв i майнових спiльно 
здiйснювати виробничо-господрську дiяльнiсть. Добрянський Зеновiй Во-
лодимирович - є посадовою особою органу ПрАТ «Добробуд» (членом На-
глядової ради) та членом виконавчого органу (одноосiбним керiвником) 
ЖБК «Будальянс 2», тому вiдповiдно до ст. 71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» є заiнтересованiсть у вчиненнi правочину мiж  

ПрАТ «Добробуд» та ЖБК «Будальянс 2». Ринкова Вартiсть правочину не 
визначалася; вартiсть активiв 63,8 тис.грн.; загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй - 424'374, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах - 124589, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» - 124589 та «проти» - 0. Рiшення прийняте одноголосно.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинівПрАТ «Добробуд» 

(ЄДРПОУ 01353232), місце знаходження: 79014, м.Львiв, 
вул.  Личакiвська, 128

30.10.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Добробуд» при-
йнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а 
саме:

Додатковий договiр №1 до Договору оренди земельної дiлянки площею 
1,0556 га з кадастровим номером 4622710200:01:023:0042, яка знаходить-
ся за адресою вул.В.Великого, 3 в м.Дубляни, що зареєстрований 
4.09.2015р. за номером 11086812 вiд 21 березня 2017 р. строкове платне 
користування земельною дiлянкою, наданою для будiвництва i обслугову-
вання багатоквартирного i житлового будинку, яка знаходиться в м. Дубля-
ни, вул. В. Великого, 3 на територiї Дублянськоїмiської ради Жовкiвського 
району, Львiвської областi; вартiсть активiв 63,8 тис.грн.; ринкова вартiсть 
правочину не визначалася; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 424'374, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах  - 124589, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 124589 
та «проти» - 0. Рiшення прийняте одноголосно.

Договiр про спiльну дiяльнiсть з Обслуговуючим кооперативом 
«Житлово-будiвельний кооператив «БУДАЛЬЯНС 2» вiд 31 березня 
2017 р. Шляхом об'єднання зусиль, майна, коштiв i майнових спiльно 
здiйснювати виробничо-господрську дiяльнiсть., вартiсть активiв 63,8 
тис.грн.; ринкова вартiсть правочину не визначалася; загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй - 424'374, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах - 124589, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» - 124589 та «проти» - 0. Рiшення прийняте одно-
голосно.

Договiр суборенди земельної дiлянки площею 1,0556 га з кадастровим 
номером 4622710200:01:023:0042, яка знаходиться за адресою  
вул. В.Великого, 3 в м.Дублянивiд 23 квiтня 2017 р. Надання земельної 
дiлянки в суборенду вартiсть активiв 63,8 тис.грн.;вартiсть правочину – 
59,7 тис. грн.спiввiдношення вартостi правочину до вартостi активiв това-
риств – 93,6%;загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 424'374, кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 124589, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 124589 та «проти» - 0. 
Рiшення прийняте одноголосно.

Додатковий договiр №2 до Договору оренди земельної дiлянки площею 
1,0556 га з кадастровим номером 4622710200:01:023:0042, яка знаходить-
ся за адресою вул. В.Великого, 3 в м.Дубляни, що зареєстрований 
4.09.2015р. за номером 11086812 вiд 25 серпня 2017 р.оренда земельної 
дiлянки площею 1,0556 га з кадастровим номером 4622710200:01:023:0042, 
яка знаходиться за адресою вул. В.Великого, 3 в м. Дубляни вартiсть 
активiв 63,8 тис.грн.;вартiсть правочину – 83,0 тис. грн.спiввiдношення 
вартостi правочину до вартостiактивiв товариств – 130,0%; загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй - 424'374, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 124589, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» - 124589 та «проти» - 0. Рiшення прийняте 
одноголосно.

Договiр суборенди земельної дiлянки площею 1,0556 га з кадастровим 
номером 4622710200:01:023:0042, яка знаходиться за адресою  
вул. В.Великого, 3 в м. Дублянивiд 31 серпня 2017 р. Надання земельної 
дiлянки в суборенду вартiсть активiв 63,8 тис.грн.; вартiсть правочину – 
83,0 тис. грн.спiввiдношення вартостi правочину до вартостi активiв това-
риств – 130,0%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 424'374, кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 124589, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 124589 та «проти» - 0. 
Рiшення прийняте одноголосно.

Договiр про внесення змiн та доповнень до Договору про спiльну 
дiяльнiсть з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будiвельний коопе-
ратив «БУДАЛЬЯНС 2», посвiдченого 31 березня 2017 р. нотарiусом 
Львiвського мiського нотарiального округу Рачинською I.Я., зареєстровано-
го в реєстрi за №3421 вiд 11 жовтня 2017р. Шляхом об'єднання зусиль, 
майна, коштiв i майнових спiльно здiйснювати виробничо-господрську 
дiяльнiсть.

Вартiсть активiв 63,8 тис.грн.; вартiсть правочину не визначалася; за-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 424'374, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 124589, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» - 124589 та «проти» - 0. Рiшення прийняте 
одноголосно.

ПрАТ «Добробуд»

ПРАТ «ДОБРОБУД»



№209, 3 листопада 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

19

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05393116
3. Місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081
4. Міжміський код, телефон та факс: Тел. (0562) 35-91-03; 35-92-50

Факс (0562) 34-91-08
5. Електронна поштова адреса: Info@ntrp.interpipe.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ntrp.interpipe.biz
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомос-
ті про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість

ІІ. Текст повідомлення
I. Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІН-

ТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по
тексту - Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ") 01 листопада 2017 року (про-
токол засідання №531) прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", далі по
тексту - ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" (код за ЄДРПОУ 33718431; місцезнаход-
ження: вул. Винокурова, 4, м. Дніпро, Україна, 49051).

Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" є афілійованою
особою акціонера, який спільно з афілійованими особами володіє 93,93%
акцій Товариства; є юридичною особою, в якій Голова Наглядової ради
Храйбе Ф.З. є Головою Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", член Наг-
лядової ради Брідня Г.І. є членом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
є стороною правочину. 

Наглядовою радою схвалено наступні правочини:
1) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №253150854 на

переробку давальницької сировини від 22.06.2015р., укладені в 2016 році
між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Виконавця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОС-
ТАЛЬ", в якості Замовника, предметом яких є поставка колісної заготовки. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 227 728,51 тис.грн. з
урахуванням ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 1,901%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.

2) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки
№311140019 від 03.01.2014р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Покуп-
ця, предметом яких є поставка продукції матеріально-технічного призна-
чення. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 64 766,07 тис.грн. з
урахуванням ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,541%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.

3) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №333112244 від
30.12.2011р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Ви-
конавця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Замовника, предметом яких
є виконання робіт з  технічного обслуговування і ремонту засобів зв'язку. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 339,66 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,003%.

Інші істотні умови правочину: Виконавець бере на себе виконання робіт
з  технічного обслуговування і ремонту засобів телефонного зв'язку; техно-
логічного селекторного зв'язку; технологічної телевізійної системи; систе-
ми голосового оповіщення; системи IP телефонії; системи технологічного
відеоспостереження.  

4) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №353130622 від
29.12.2012р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Ви-
конавця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Замовника, предметом яких

є надання послуг з розміщення відходів сталеплавильного шлаку. 
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом

правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 844,46 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,015%.

Інші істотні умови правочину: Виконавець надає Замовнику послуги що-
до остаточного розміщення відходів сталеплавильного шлаку Замовника. 

5) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору
№ПУ09160886/353161196 про надання послуг з порізки металургійних від-
ходів МБЛЗ від 27.04.2016р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ", в якості Виконавця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Замовни-
ка, предметом яких є виконання робіт з порізки металургійних відходів
МБЛЗ.  

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 490,55 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,012%.

Інші істотні умови правочину: Вимоги до порізки, кількість, терміни пос-
тачання та терміни виконання робіт зазначаються у специфікаціях. 

6) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №390141118 від-
повідального зберігання від 02.07.2014р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІН-
ТЕРПАЙП НТЗ", в якості Зберігача, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості
Поклажодавця, предметом яких є відповідальне зберігання товарно-мате-
ріальних цінностей.  

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 149,14 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,001%.

Інші істотні умови правочину: Кількість, номенклатура переданого на
відповідальне зберігання майна вказуються в актах прийому-передачі.

ІІ. Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 01 листопада 2017 року
(протокол засідання №531) прийнято рiшення про схвалення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість у INTERPIPE EUROPE SA (реєс-
траційний номер CH-514.3.021.088-4; місцезнаходження: Via San Salvatore
13, 6900 Paradiso, Switzerland).

Ознаки заiнтересованостi: INTERPIPE EUROPE SA є афілійованою осо-
бою акціонера, який спільно з афілійованими особами володіє 93,93% ак-
цій Товариства; є юридичною особою, у якій член Ради Директорів Моро-
зов Д.В. займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; є
стороною правочину. 

Наглядовою радою схвалено наступні правочини:
1) додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №653131425 від

15.07.2013р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості
Продавця, та INTERPIPE EUROPE SA, в якості Покупця, предметом яких є
купівля-продаж трубної продукції.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 5 274,89 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,044%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.

2) додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №570151682 від
25.12.2015р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості По-
купця, та INTERPIPE EUROPE SA, в якості Продавця, предметом яких є ку-
півля-продаж вимірювальної машини MORA типу Primus GT253020, вико-
нання монтажних і пуско-налагоджувальних робіт.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 7 294,18 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,061%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
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2000.
3) додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №570141398 від

26.09.2014р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості По-
купця, та INTERPIPE EUROPE SA, в якості Продавця, предметом яких є ку-
півля-продаж токарного верстату з ЧПУ, який має похилу станину AVIAturn
63.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 10 449,14 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,087%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.

4) додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №570151509 від
20.11.2015р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості По-
купця, та INTERPIPE EUROPE SA, в якості Продавця, предметом яких є ку-
півля-продаж ліфту EROWA.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 606,52 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,013%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.

5) додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №570151597 від
14.12.2015р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості По-
купця, та INTERPIPE EUROPE SA, в якості Продавця, предметом яких є ку-
півля-продаж токарного верстату, який має похилу станину AVIAturn 63L, з
ЧПУ SIEMENS SINUMERIK 828D.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 15 189,04 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,127%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.

6) додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту
№26221/553160535 від 09.02.2016р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", в якості Продавця, та INTERPIPE EUROPE SA, в якості Покуп-
ця, предметом яких є купівля-продаж продукції.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 547,48 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,005%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється, згідно Інкотермс
2000.

ІІІ. Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 01 листопада 2017 року
(протокол засідання №531) прийнято рішення про схвалення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", далі по
тексту - ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" (код за ЄДРПОУ 00191454;
місцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Дніпро, Україна, 49124).

Ознаки заiнтересованостi: ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" є афі-
лійованою особою акціонера, який спільно з афілійованими особами воло-
діє 93,93% акцій Товариства; є юридичною особою в якій Голова Наглядо-
вої ради Храйбе Ф.З. - представник акціонера ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (IN-
TERPIPE LIMITED) є Головою Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",
член Наглядової ради Брідня Г.І. є членом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ"; є стороною правочину. 

Наглядовою радою схвалено наступні правочини:
1) договір про переведення боргу №452/580160788 від 02.06.2016р., ук-

ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говору, укладеного між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 117 566,53 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,981%.

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору. 

2) договір про переведення боргу №503/580160847 від 14.06.2016р., ук-
ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говорів, укладених між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 37 227,15 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,311%.

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основних договорів. 

3) договір про переведення боргу №527/580160869 від 23.06.2016р., ук-
ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говору, укладеного між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 77 988,85 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,651%.

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору. 

4) договір про переведення боргу №553/580160927 від 11.07.2016р., ук-
ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говору, укладеного між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 147 741,70 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 1,233%.

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору. 

5) договір про переведення боргу №621/580161014 від 04.08.2016р., ук-
ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говору, укладеного між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 103 046,27 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,860%.

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору. 

6) договір про переведення боргу №850/580161294 від 13.10.2016р., ук-
ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говору, укладеного між Первісним боржником та Кредитором.
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Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 242 556,93 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 2,025%.

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-

ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору.

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

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

Голова Правління 
Є.М.Копаєв

02.11.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 01.11.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а

саме на участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт 01.11.2017 на суму
23 000 тис. грн. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, виз-
начена вiдповiдно до законодавства, становить: 23 000 тис. грн.

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi становить 219 352 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 10,5%.

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

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

2.Найменування посади 
Заступник Голови Правління 
Ананьєва Наталія Василівна  

02.11.2017 р.

До відома акціонерів 
ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ

ВАЛКІВ"
(місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Комінтерну, буд.2, код за ЄДРПОУ

00187375)
Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод прокатних

валків" (далі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 05.12.2017р. о 15-30 за адресою:
м. Дніпро, вул. Комінтерну, буд. 2, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 05.12.2017р. з
14-30 до 15-15 години за місцем проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів

та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів
акціонерів.

2. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій

редакції. Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції
Статуту Товариства та надання повноважень щодо вчинення дій, пов'яза-
них із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

4. Затвердження внутрішніх положень ПрАТ ДЗПВ "Про загальні збори
акціонерів", "Про Наглядову Раду", "Про Ревізійну комісію" в новій редакції.

5. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Това-
риства.

6. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії  Това-

риства.
7. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ ДЗПВ.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради ПрАТ ДЗПВ, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової
ради.

9. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ ДЗПВ.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Ревізійної комісії ПрАТ ДЗПВ, обрання особи, яка упов-
новажується на підписання цивільно-правових договорів з членами Реві-
зійної комісії.

Питання порядку денного відносяться до питань, що виносяться на го-
лосування. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах - станом на  24 годину 29.11.2017р.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представ-
никам акціонерів - паспорт та довіреність, що підтверджує їх повноважен-
ня, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

З документами, пов'язаними з порядком денним позачергових загаль-
них зборів, акціонери можуть ознайомитися в юридичному бюро ПАТ
ДЗПВ за адресою: 49023, м. Дніпро, вул. Комінтерну, буд. 2, кімната 1, у ро-
бочі дні з 12-00 до 15-30 години. Відповідальний за порядок ознайомлення
акціонерів з документами - Начальник юридичного бюро Меркович Богдан
Валерійович. 

Телефон для довідок: (0562) 36-78-23. 
Адреса веб-сайту: http://ucap.dp.ua/00187375/

ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД";

2. КОД за ЄДРПОУ- 00443051;
3. Місцезнаходження - 61140, м. Харків, вулиця Чугуївська, 78;
4. Міжміський код, телефон, факс - 057 7371375;
5. Електронна поштова адреса - hemz@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використується

емітентом для розкриття інформації - http://www.sites.googlе.com/site/prat-
hemz 

7. Вид особливої інформації - зміна складу посадових осіб.
ІІ Текст повідомлення

Уповноважений орган, який прийняв рішення: Наглядова рада (прото-
кол № 58 від 01.11.2017 р.);

Дата прийняття рішення: 01.11.2017 р.;

Зміст рішення: обрати (на ту саму посаду) на посаду директора приват-
ного акціонерного товариства "Харківський експериментальний механіч-
ний завод" - Виприцьку Світлану Феліксівну, терміном на 1 рік з 06.12.2017
до 06.12.2018 р.;

Підстава такого рішення - згідно Статуту;
Інформація про посадову особу: Виприцька Світлана Феліксівна - обра-

на директором ПрАТ "ХЕМЗ".Частка в статутному капіталі 45,609% (розмір
пакета акцій - 489255,00грн.)

Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який
обрано - 1 рік., згідно Статуту. Протягом останніх 5 років обіймає посаду
директора ПрАТ "ХЕМЗ".

**Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
ІІІ Підпис

1. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Директор Виприцька С.Ф. 
02.11.2017 р.

2000.
3) додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №570141398 від

26.09.2014р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості По-
купця, та INTERPIPE EUROPE SA, в якості Продавця, предметом яких є ку-
півля-продаж токарного верстату з ЧПУ, який має похилу станину AVIAturn
63.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 10 449,14 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,087%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.

4) додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №570151509 від
20.11.2015р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості По-
купця, та INTERPIPE EUROPE SA, в якості Продавця, предметом яких є ку-
півля-продаж ліфту EROWA.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 606,52 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,013%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.

5) додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №570151597 від
14.12.2015р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості По-
купця, та INTERPIPE EUROPE SA, в якості Продавця, предметом яких є ку-
півля-продаж токарного верстату, який має похилу станину AVIAturn 63L, з
ЧПУ SIEMENS SINUMERIK 828D.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 15 189,04 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,127%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.

6) додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту
№26221/553160535 від 09.02.2016р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", в якості Продавця, та INTERPIPE EUROPE SA, в якості Покуп-
ця, предметом яких є купівля-продаж продукції.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 547,48 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,005%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється, згідно Інкотермс
2000.

ІІІ. Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 01 листопада 2017 року
(протокол засідання №531) прийнято рішення про схвалення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", далі по
тексту - ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" (код за ЄДРПОУ 00191454;
місцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Дніпро, Україна, 49124).

Ознаки заiнтересованостi: ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" є афі-
лійованою особою акціонера, який спільно з афілійованими особами воло-
діє 93,93% акцій Товариства; є юридичною особою в якій Голова Наглядо-
вої ради Храйбе Ф.З. - представник акціонера ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (IN-
TERPIPE LIMITED) є Головою Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",
член Наглядової ради Брідня Г.І. є членом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ"; є стороною правочину. 

Наглядовою радою схвалено наступні правочини:
1) договір про переведення боргу №452/580160788 від 02.06.2016р., ук-

ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говору, укладеного між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 117 566,53 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,981%.

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору. 

2) договір про переведення боргу №503/580160847 від 14.06.2016р., ук-
ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говорів, укладених між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 37 227,15 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,311%.

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основних договорів. 

3) договір про переведення боргу №527/580160869 від 23.06.2016р., ук-
ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говору, укладеного між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 77 988,85 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,651%.

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору. 

4) договір про переведення боргу №553/580160927 від 11.07.2016р., ук-
ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говору, укладеного між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 147 741,70 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 1,233%.

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору. 

5) договір про переведення боргу №621/580161014 від 04.08.2016р., ук-
ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говору, укладеного між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 103 046,27 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,860%.

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору. 

6) договір про переведення боргу №850/580161294 від 13.10.2016р., ук-
ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говору, укладеного між Первісним боржником та Кредитором.
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

(Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) 
ПАТ «Унiвермаг «Дитячий свiт». Код за ЄДРПОУ 21504897

1. Місцезнаходження 02192, Київ, А. Малишка, 3
2. Міжміський код, 
телефон та факс

(044) 559-93-42,543-79-03

3. Електронна поштова 
адреса

ds@a.ks.ua

4. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

Info@ds.com.ua

Текст повідомлення
Посадова особа Тов. непогашеної судимостi немає. Припинення 

повноважень Члена РК Котова Ю.I. вiдбулось 01.11.2017 р. у звязку з 
вiдкликанням з посади на позачергових загальних зборах акцiонерiв 
кворум 89,9091%), протокол пЗЗА №1 вiд 01.11.2017 р. Паспортнi 
вiдомостi: Посадова особа вiдмовилась надати паспортнi вiдомостi. 
Володiє ПIЦП 0.01% вiд Статутного капiталу АТ. Пропрацювала на 
посадi: з 29.01.2016 р.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi немає. Припинення 
повноважень Голови РК Марченко О.П. вiдбулось 01.11.2017 р. у звяз-
ку з вiдкликанням з посади на позачергових загальних зборах 
акцiонерiв ( кворум 89,9091%), протокол пЗЗА №1 вiд 01.11.2017р. 
Паспортнi вiдомостi: Посадова особа вiдмовилась надати паспортнi 
вiдомостi.Володiє ПIЦП 0.03% вiд Статутного капiталу АТ. Пропрацю-
вала на посадi: з 29.01.2016 р.

ПАТ «УНIВЕРМАГ «ДИТЯЧИй СВIТ»

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Те-
тіївське хлібоприймальне підприємство». 2.Код за ЄДРПОУ: 00954478. 
3.Місцезнаходження:09800, м.Тетіїв, вул. Київська, буд.27. 4.Міжміський 
код, телефон та факс : (04560 ) 5-29-39 (04560) 5-18-54.5.Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: http://patthpp.informs.net.ua/6.Вид особливої інформації:Зміна 
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято на засіданні Наглядової ради 

01.11.2017  р.Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу  
№ 6 від 01.11.2017р. Посадова особа Лисиця Володимир Васильович, яка 

займала посаду Генеральний директор, звільнена.Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:три роки. 
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради 
01.11.2017  р. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу 
№6 від 01.11.2017р. Черкас Сергій Іванович обрано на посаду Виконуючий 
обов’язки Генерального директора. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,011735%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.Строк, на який обрано особу: безстроково.Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради, головний 
інженер ПАТ «Тетіївське ХПП». Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 622 акцій.Фізична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

Наглядова рада ПрАТ «Тетіївське ХПП»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТЕТІЇВСЬКЕ ХЛІБОПРИйМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

(надалі також – Товариство)
(код ЄДРПОУ 00131512, місцезнаходження: 43023, Волинська обл., 

м. Луцьк, вул. Єршова,буд. 4)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»,

які відбудуться 04 грудня 2017 року о 13:00 годині за адресою: 
м.  Луцьк, вул. Єршова, буд. 4, актова зала Товариства. 

Реєстрація учасників позачергових акціонерних зборів Товари-
ства відбудеться 04 грудня 2017 року з 11:45 год до 12:45 год. за 
місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Това-
риства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у по-
зачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»,  – 
28 листопада 2017р. станом на 24:00 год. 

Проект порядку денного 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повно-
важень.

2. Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних збо-
рів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

4. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного 
товариства «Волиньобленерго» шляхом викладення його в новій 
редакції.

5. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного 
акціонерного товариства «Волиньобленерго» шляхом викладення 
його в новій редакції.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-
дової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

7. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради  
ПрАТ «Волиньобленерго».

8. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради  
ПрАТ «Волиньобленерго», встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Волиньобленрго», на якому роз-
міщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного – http://energy.volyn.ua 

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного ак-
ціонерного товариства «Волиньобленерго», акціонери та їх повноваж-
ні представники можуть, починаючи з дати надіслання повідомлення 
про проведення загальних зборів, до дати проведення загальних збо-
рів у робочі дні (понеділок – четвер з 8:00 до 17:00 год., п’ятниця  – 
з 8:00 до 15:45 год.) за адресою Товариства: м. Луцьк, вул. Єршова, 
буд. 4, каб. 303, а в день проведення загальних зборів акціонерів 
(4.12.2017 р.) у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – Боричевський Вадим Михайлович, тел. (0332) 
28-35-06.

Для реєстрації для участі у позачергових загальних зборах 
акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» акціонер зобов`язаний мати 
при собі паспорт, а у разі участі представника акціонера – паспорт 
та відповідну довіреність, що підтверджує повноваження 
представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів 
ПрАТ «Волиньобленерго», засвідчену в установленому чинним 
законодавством порядку. 

Наглядова рада ПрАТ «Волиньобленерго»

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
"Сєвєродонецький завод будівельної 
кераміки"

2. Код за ЄДРПОУ 33164377
3. Місцезнаходження 93400, Луганська область, 

м. Сєвєродонецьк, 
вул. Промислова, 30

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0645) 71-22-89 (06452)-2-30-20

5. Електронна поштова адреса solodovnіk.glavbuch@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://atzvіt.com.ua/33164377/

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

ІІ. Текст повідомлення
31.10.2017 р. емітентом отримано інформацію станом на 11.10.2017 

року від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депо-

зитарній системі України, згідно якої пакет акцій власника акцій зменшився 
та став менше 10 відсотків голосуючих акцій. Повне найменування власни-
ка акцій - Акціонерне Товариство «Генферт Трейдінг С.А.», місцезнахо-
дження юридичної особи - Швейцарія, м. Женева вул. Монблан,14 (1201) , 
ідентифікаційний код торгового реєстру країни, де офіційно зареєстрова-
ний іноземний суб'єкт господарської діяльності - CHE-103.576.969. Розмір 
частки акціонера до зміни розміру пакета акцій в загальній кількості акцій - 
41,042237% та в загальній кількості голосуючих акцій - 41,042237%. Розмір 
частки акціонера після зміни розміру пакета акцій в загальній кількості ак-
цій - 0% та в загальній кількості голосуючих акцій 0%.

Одночасно 31.10.2017 р. емітентом отримано інформацію станом на 
11.10.2017 року від особи, яка здійснює облік права власності на акції емі-
тента у депозитарній системі України, згідно якої пакет акцій іншого власни-
ка акцій збільшився та становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 
Власник акцій - фізична особа. Розмір частки акціонера до зміни розміру 
пакета акцій в загальній кількості акцій - 0% та в загальній кількості голо-
суючих акцій - 0%. Розмір частки акціонера після зміни розміру пакета акцій 
в загальній кількості акцій - 41,042237% та в загальній кількості голосуючих 
акцій 41,042237%.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Директор Носков Борис Іванович 02.11.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“СЄВЄРОДОНЕцЬКИй ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ”

Повідомляємо Вас про скликання позачергових Загальних зборів акціо-
нерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Фенікс» 
(надалі - Товариство), які відбудуться 05 грудня 2017 року за місцезнахо-
дженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павіль-
йон 77, конференц-зал о 12 годині. 

Реєстрація учасників зборів проводиться з 11-00 до 11-45 години за 
адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, 
конференц-зал. Початок Зборів о 12-00 годині.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів Товариства є 01 грудня 2017 року.

Для реєстрації та участі Ви повинні мати при собі паспорт, а ваші пред-
ставники - паспорт та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за 
місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушко-
ва, 1, павільйон 77, кімната 8, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 
09-00 до 18-00 години. Проекти рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного, розміщені на веб-сайті Товариства: 
http://www.skfenix.net.ua/.

Довідки за телефоном: (044) 596-95-17. Особа відповідальна за озна-

йомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного: юрист, Архипова Вікторія Олександрівна.

Проект порядку денного:
1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а 

також затвердження порядку денного та регламенту Зборів Товариства.
2. Про внесення змін до відомостей про склад фізичних осіб – платників 

податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без дові-
реності, у тому числі підписувати договори тощо, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та гро-
мадських формувань, та які не стосуються внесення змін до установчих 
документів юридичної особи (ПрАТ «СК «Фенікс»).

3. Про внесення змін до відомостей про місцезнаходження засновника 
(учасника) Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

4. Про проведення державної реєстрації вищевказаних змін у відомос-
тях про юридичну особу (ПрАТ «СК «Фенікс»), що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та гро-
мадських формувань, в порядку та в строки, передбачені чинним законо-
давством України.

Генеральний директор  В.В. Кривошапка

До відома акціонерів

ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «фЕНІКС»

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 ТОВАРИ-

СТВО "ХАРКIВ-АВТО"
2. Код за ЄДРПОУ 03120457
3. Місцезнаходження 62416, Харкiвська область, 

Харкiвський район, смт. Пiсочин, 
вулиця Надiї, будинок 15

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(057) 376-21-10 (0570 376-20-08

5. Електронна поштова адреса office@avto.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://kharkov-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації Рішення емітента про утворення, 
припинення його філій, представ-
ництв

II. Текст повідомлення
У зв'язку з виробничою необхiднiстюРiшенням Наглядової Ради ПРИ-

ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВ-АВТО» 
№  01/11/2017-1 вiд 01 листопада 2017 року лiквiдовано (припинено) 
ФIЛIЮ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВ-АВТО» 
«ЛОЗОВА-АВТО» (код ЄДРПОУ 33133506), з мiсцезнаходженням: 64600, 
Харкiвська область, мiсто Лозова, пров. Севастопольський, будинок 2, 
що виконувала функцiї, пов'язанi з торгiвлеюавтомобiлями та легковими 
транспортними засобами.

У зв'язку з виробничою необхiднiстюРiшенням Наглядової Ради ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВ-АВТО» № 01/11/2017-1 
вiд 01 листопада 2017 року та лiквiдовано (припинено) ФIЛIЮ ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВ-АВТО» «КРАСНОГРАД-АВТО» 
(код ЄДРПОУ 33133642), з мiсцезнаходженням: 63343, Харкiвська область, 
Красноградський район, село Наталине, вул. I. Сенченка, будинок 124, що 
виконувала функцiї, пов'язанi з торгiвлеюавтомобiлями та легковими тран-
спортними засобами. 

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 Орел Ернест Вячеславович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.11.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХАРКIВ-АВТО”
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Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05393518 
Місцезнаходження емітента: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44.
Електронна поштова адреса: eko-dim@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет www.eko-dim.ua
Зміна складу посадових осіб емітента
Артемович Володимир Ількович у зв'язку із поданою заявою від 

16.10.2017 року достроково з 31.10.2017 р. (останній робочий день 
на цій посаді) припинив повноваження Голови та члена Наглядової 
ради Товариства. Склад Наглядової ради Товариства зменшився і 
становить 2 особи. Згоди Артемовича В.І. на розкриття паспортних 
даних не надано. Володіє акціями Товариства у кількості 65768 шт., 
що становить 75,0999% від статутного капіталу Товариства. Непо-
гашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має. На по-
саді перебував з 24.04.2015 року.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Холдингова компанія «ЕКО-
ДІМ» (далі - «Товариство») від 01.11.2017 року (протокол засідання 
Наглядової ради 01/11/17 від 01.11.2017 року.):

1. звільнено Голову Правління Товариства Артемовича Ігоря 
Володимировича. Підстава - заява Голови Правління Товариства 
Артемовича І.В. від 16.10.2017р. на звільнення з 31.10.2017р. 
(останній робочий день на цій посаді). Згоди Артемовича І.В. на 
розкриття паспортних даних не надано. Володіє акціями Товари-
ства у кількості 11188 шт., що становить 12,7755% від статутного 
капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі або по-
садові злочини немає. На посаді Голови Правління Товариства 
перебував з 20.04.2015 року. Уповноважений підписувати та по-
давати документи щодо відомостей про зміну складу посадових 
осіб Товариства до переоформлення взірця підпису та взірця 
електронного підпису.

2. звільнено члена Правління Товариства Лепецького Юрія Ігоро-
вича. Підстава - заява члена Правління Товариства Лепецького Ю.І. 
від 17.10.2017р. на звільнення з 31.10.2017р. (останній робочий день 
на цій посаді). Згоди Лепецького Ю.І. на розкриття паспортних даних 
не надано. Володіє акціями Товариства у кількості 42 шт., що стано-
вить 0,048% статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості 
за корисливі або посадові злочини немає. На посаді члена Правлін-
ня перебував з 22.12.2015 року.

3. припинено повноваження члена Правління Товариства Гречуха 
Василя Ільковича. Підстава - заява члена Правління Товариства 

Гречуха В.І від 16.10.2017р. на припинення повноважень члена 
Правління з 31.10.2017р.. Згоди Гречуха В.І. на розкриття паспорт-
них даних не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі або посадові злочини немає. На посаді члена 
Правління Товариства перебував з 05.10.2010 року.

4. обрано Голову Наглядової ради Товариства Тарас Наталію 
Сергіївну. Згоди Тарас Н.С. на розкриття паспортних даних не на-
дано. Володіє акціями Товариства в кількості 111 штук, що стано-
вить 0,1267% від статутного капіталу Товариства. Впродовж 
останніх п'яти років діяльності обіймала посади начальника 
кошторисно-договірного відділу Товариства, головного економiста-
кошторисника КБП «Галичартбуд», члена Наглядової ради Това-
риства. Обрана на строк до проведення позачергових Загальних 
зборів акціонерів Товариства. Непогашеної судимості за корисли-
ві або посадові злочини немає.

5. обрано Головою Правління Товариства Артемовича Володими-
ра Ільковича. Згоди Артемовича В.І. на розкриття паспортних даних 
не надано. Володіє акціями Товариства у кількості 65768 шт., що ста-
новить 75,0999% від статутного капіталу Товариства. Протягом своєї 
діяльності обіймав посади Голови Правління Товариства, Президен-
та Корпорації «Галичартбуд», Голови Наглядової ради Товариства. 
Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини немає. 
Обраний терміном на 3 (три) роки.

6. обрано членом Правління Товариства Хмарську Ірину Воло-
димирівну заступника Голови Правління з економіки. Згоди Хмар-
ської І.В. на розкриття паспортних даних не надано. Акціями Това-
риства не володіє. Протягом своєї діяльності обіймала посаду 
керуючого Дирекції АБ «Діамантбанк» в м. Львові. Непогашеної 
судимості за корисливі або посадові злочини немає. Обрана тер-
міном н 3 (три) роки.

7. обрано членом Правління Товариства Кликоцького Миколу 
Ярославовича заступника Голови Правління з оздоблювальних ро-
біт. Згоди Кликоцького М.Я. на розкриття паспортних даних не нада-
но. Володіє акціями Товариства в кількості 10 штук, що становить 
0,0114% статутного капіталу Товариства. Протягом своєї діяльності 
обіймав посади Ревізора Товариства, директора ТзОВ ВТП «Бо-
декс». Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не-
має. Обраний терміном на 3 (три) роки.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством: Голова Правління Артемович В.І. 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕКО-ДІМ»

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧОРНОМОРСЬКИй СУДНОБУДІВНИй 

ЗАВОД»,
місцезнаходження: 54000, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Інду-
стріальна, будинок 1, ідентифікаційний код 14312980 (надалі – Това-
риство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 

акціонерів Товариства (надалі – Збори),
які відбудуться 08 грудня 2017 року за адресою: Миколаївська обл., 
м. Миколаїв, вул. Індустріальна, будинок 1/6, заводоуправління, 

1 поверх, актовий зал. 
Початок Зборів об 11.00 годині.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем про-

ведення Зборів з 10.00 годин до 10.45 годин у день проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 

04.12.2017р.
Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати: 
− паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що 

посвідчує особу;
− довіреність або інші документи, що відповідно до чинного законодав-

ства підтверджують повноваження – представникам акціонерів.
Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.
3. Прийняття рішення щодо реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» шляхом 
виділу частини майна, прав та обов’язків до нової юридичної особи – ПУБ-
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОБУДІВНА КОМПАНІЯ 

«КОРВЕТ».
4. Прийняття рішення про порядок і умови виділу з ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 
частини майна, прав та обов’язків до нової юридичної особи – ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОБУДІВНА КОМПАНІЯ «КОРВЕТ».

5. Прийняття рішення про створення нової юридичної особи - ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОБУДІВНА КОМПАНІЯ «КОР-
ВЕТ» із зазначенням: розміру його статутного капіталу; кількості, типу, но-
мінальної вартості акцій, що планується випустити.

6. Прийняття рішення про визначення складу комісії з виділу, яка буде 
здійснювати реорганізацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» шляхом виділу частини 
майна, прав та обов’язків до нової юридичної особи – ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОБУДІВНА КОМПАНІЯ «КОРВЕТ».

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Зборів, акціонери, які мають право на участь у Зборах, можуть 
особисто ознайомитися у робочі дні у робочий час за місцезнаходженням 
Товариства: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 1, 
каб. 211 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – Генеральний директор-керуючий санацією Остапенко О.В.), а 
у день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Пропозиції щодо 
порядку денного направляти в письмовій формі за тією ж адресою.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://14312980.smida.gov.ua

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:  
(067) 218-89-56.

Генеральний директор ПАТ «ЧСЗ» 
Керуючий санацією  О.В. Остапенко
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Розкриття інформації додатково до публікації в № 148 від 13.08.2015 р.
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство 
«Токмацький ковальсько-штампувальний завод»

2. Код за ЄДРПОУ 00231584
3. Місцезнаходження: 71709, Запорізька область, м. Токмак, вул. Ко-

вальська, буд. 59
4. Міжміський код, телефон та факс: 0617841358
5. Електронна поштова адреса: fin@pokovka.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: pokovka.pat.ua
7. Вид особливої інформації:Факти лістингу/де лістингу цінних паперів 

на фондовій біржі
ІІІ Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади Генеральний директор Д.Я.Ігнатьєв 12.08.2015 р.

Розкриття інформації додатково до публікації в № 78 від 28.04.2016 р.
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство 
«Токмацький ковальсько-штампувальний завод»

2. Код за ЄДРПОУ 00231584
3. Місцезнаходження: 71709, Запорізька область, м. Токмак, вул. Ко-

вальська, буд. 59
4. Міжміський код, телефон та факс: 0617841358
5. Електронна поштова адреса: fin@pokovka.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
ІІІ Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади Генеральний директор Д.Я.Ігнатьєв 27.04.2016 р.

Розкриття інформації додатково до публікації в № 87 від 13.05.2016 р.
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство 
«Токмацький ковальсько-штампувальний завод»

2. Код за ЄДРПОУ 00231584
3. Місцезнаходження: 71709, Запорізька область, м. Токмак, вул. Ко-

вальська, буд. 59
4. Міжміський код, телефон та факс: 0617841358
5. Електронна поштова адреса: fin@pokovka.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: pokovka.pat.ua

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

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

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

2. Найменування посади Генеральний директор Д.Я.Ігнатьєв 11.05.2016 р.

Розкриття інформації додатково до публікації в № 59 від 28.03.2017 р.
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство 
«Токмацький ковальсько-штампувальний завод»

2. Код за ЄДРПОУ 00231584
3. Місцезнаходження: 71709, Запорізька область, м. Токмак, вул. Ко-

вальська, буд. 59
4. Міжміський код, телефон та факс: 0617841358
5. Електронна поштова адреса: fin@pokovka.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
ІІІ Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади Генеральний директор Д.Я.Ігнатьєв 24.03.2017 р.

Розкриття інформації додатково до публікації в № 61 від 30.03.2017 р.
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство 
«Токмацький ковальсько-штампувальний завод»

2. Код за ЄДРПОУ 00231584
3. Місцезнаходження: 71709, Запорізька область, м. Токмак, вул. Ко-

вальська, буд. 59
4. Міжміський код, телефон та факс: 0617841358
5. Електронна поштова адреса: fin@pokovka.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: pokovka.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
ІІІ Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади Генеральний директор Д.Я.Ігнатьєв 29.03.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОКМАцЬКИй КОВАЛЬСЬКО-ШТАМПУВАЛЬНИй ЗАВОД»

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

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 АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДОНЕцЬККОКС»

2. Код за ЄДРПОУ: 00191112
3. Місцезнаходження: 87534 м. Марiуполь , пр. Нахiмова, буд. 116, 

корпус А
4. Міжміський код, телефон та факс: (062) 387-32-30, (062) 387-32-30
5. Електронна поштова адреса: evgeniy.shelekhov@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.donetskcoke.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 
На пiдставi наказу Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ» (надалi - Товари-
ство) (Наказ №1837 вiд 16.03.2017 р.) з посади Головного бухгалтера ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМСОМОЛЬСЬКЕ 
РУДОУПРАВЛIННЯ» звільнено Романенко Галину Дмитрiвну починаючи з 
16.03.2017 року. Звільнення було здійснено у зв’язку з покладенням обов’язків 
ведення бухгалтерського обліку на Генерального директора Товариства. 

Романенко Г. Д. перебувала на посадi починаючи з 01.04.2003 р року до 
16.03.2017 року. Посадова особа акцiями Товариства не володiла, судимостi, 
в т.ч. непогашеної за корисливі та посадові злочини не мала. Станом на дату 
звілнення на посаду Головного бухгалтера Товариства нікого не призначено. 

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

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

2. виконуюча обов'язки Генерального директора Зайцева Т. В.
31.10.2017
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ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів
акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧ-
НА КОМПАНІЯ"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 49008, міс-
то Дніпро, Чечелівський район, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28.

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКС-

ПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМ-
ПАНІЯ" повідомляє вас, що 04 грудня 2017 року о 12.00 годині за адре-
сою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, будинок
28, другий поверх, актова зала кімната №201, відбудуться позачергові
загальні збори акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Реєстрація акціонерів та їх
представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 04
грудня 2017 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Україна, 49008,
місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28, другий поверх, актова
зала кімната №201. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі
у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку
акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах,
складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведен-
ня позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год.
28.11.2017 р. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства. В реєстрації акціонера (його представни-
ка) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено ре-
єстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника)
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в
разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують
повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах
акціонерів товариства. Під час підготовки до позачергових загальних збо-
рів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознай-
омлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам да-
ного повідомлення до 01 грудня 2017 року (включно) з понеділка по п'ят-
ницю, з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.)
за адресою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, буди-
нок 28, другий поверх, актова зала кімната №201. Відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа - Кор-
са М.В. (Генеральний директор - Голова Правління). 04 грудня 2017 року
ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстра-
ції для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення по-
зачергових загальних зборів акціонерів. Адреса власного веб-сайту, на
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до порядку денного: http://cek.dp.ua.

Проект порядку денного позачергових загальних 
зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ак-
ціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та прийняття рішення про припинення їх пов-
новажень.

2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

4. Внесення змін до статуту ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", пов'язаних зі збіль-
шенням статутного капіталу ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", з урахуванням результа-
тів розміщення акцій. 

Телефон для довідок: (0562) 31-03-84.
ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АТ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ІНСТИТУТ 

РАДIОТЕХНIЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
Дата вчинення дії: 01.11.17.
Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб

емітента
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство "АТ

Науково-дослiдний інститут радiотехнiчних вимірювань"
Код за ЄДРПОУ: 14309534
Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
Міжміський код, телефон та факс: (057) 738-32-00; (067) 572-05-69
Електронна поштова адреса: common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.khar-

kov.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.niiri.com.ua
Текст повідомлення 

Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радi-
отехнiчних вимірювань" (Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Академi-
ка Павлова, б.271; код за ЄДРПОУ: 14309534) повідомляє:

01.11.2017 р. у складі посадових осіб ПАТ "АТ НДІРВ" відбулися нас-
тупні зміни:

за рішенням Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" (наказ №
32-к від 01.11.2017 р.) на посаду Першого заступника директора - голов-
ного бухгалтера ПАТ "АТ НДІРВ" призначено Коробчук Тетяну Миколаїв-
ну.

Коробчук Т.М. призначено на посаду Першого заступника директора -
головного бухгалтера на підставі наданої заяви з 01.11.2017 р. безстроко-
во.

Коробчук Т.М. протягом останніх п`яти років обіймала наступні посади:
ПАТ "АТ НДІРВ": начальник планово-економічного відділу; перший зас-
тупник директора; перший заступник директора - начальник планово-фі-
нансового відділу; 17.07.2017 р. Коробчук Т.М. за рішенням Наглядової
ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол №40 від 17.07.2017 р.) обрано членом
Правління ПАТ "АТ НДІРВ".

Коробчук Т.М. належить 17980 простих іменних акцій загальною номі-
нальною вартістю 899 грн. 00 коп., що становить 0,0087% статутного ка-
піталу Товариства.

Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Згоди посадової особи на розкриття паспортних данних отримано не
було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізич-
ну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Кон-
ституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").

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

Голова правлiння-директор 
Верещак Олександр Петрович

01.11.2017 р.

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

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

1. Повне найменування емітента ПАТ КБ "ЦЕНТР"
2. Код за ЄДРПОУ 37119553
3. Місцезнаходження 02002 м. Київ Раїси Окіпної, 8А
4. Міжміський код, телефон та факс +380443937400 +380443,937406
5. Електронна поштова адреса ovidyapina@bankcenter.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.bankcenter.com.ua

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято Наказом №103 від 24.10.2017 ПАТ «КБ 

«Центр» Звільнення посадової особи виконано на підставі Наказу №103 від 
24.10.2017 Посадова особа Іванова Марія Олександрівана (паспорт: серія 
номер виданий р. ), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена з 
01.11.2017. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Згоди про 
розкриття паспортних данних немає. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рішення про призначення прийнято Наказ ПАТ «КБ «Центр» №104 від 
25.10.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Наказ 

ПАТ «КБ «Центр» №104 від 25.10.2014р. Посадова особа Макаренко На-
талія Василівна (згоди про розкриття паспортних данних немає ), призна-
чена на посаду Тимчасово виконуючий обовязки Головного бухгалтера. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який призначено особу: з 02.11.2017 р. тимчасо-
во Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 
12.11.2007 по 30.10.2013 ВАТ «Ерсте Банк» начальник відділу господар-
ськиїх операції; 31.10.2013 по 22.06.2015 ПуАТ «ФІДОБАНК» Керівник 
служби обліку господарських операції; 23.06.2015 по 31.05.2016 ТОВ «Вайт 
Хауз Менеджмент» Заступник головного бухгалтера; ПАТ «КБ Центр» з 
16.06.2016 по 15.01.2017 Начальник відділу внутрішньобанковського та по-
даткового обліку; з 16.01.2017 по 01.11.2017 Заступник Головного бухгалте-
ра- начальник відділу внутрішньобанковського та податкового обліку . Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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 Климович І.Л.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.11.02
(дата)

ПАТ КБ “цЕНТР”

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 АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО АКцІОНЕРНО-КОМЕРцІйНИй БАНК 
«ЛЬВІВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 09801546
3. Місцезнаходження емітента: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (032) 245-64-83, 

(032)  245-64-83
5. Електронна поштова адреса емітента: mykychak@banklviv.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.banklviv.com/
7. Вид особливої інформації: Особлива інформація про зміну складу 

посадових осіб ПАТ АКБ «Львів» .
II. Текст повідомлення

Згідно рішення Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів» (протокол 
б/н від 01.11.2017 р.) відбулися наступні зміни у складі посадових 
осіб:

Призначено на посаду Заступника Голови Правління, Члена Правлін-
ня ПАТ АКБ «Львів» Осадчій Наталію (паспорт AА 1097480, виданий IS 
«CRIS» REGISTRU» 07.03.2017 р.). Призначення посадової особи викона-
но на підставі погодження Правлінням Національного банку України (рі-
шення Правління від 25.09.2017 р.) Осадчій Наталії. Пакетом акцій або 
часткою в статутному капіталі ПАТ АКБ «Львів» не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа при-
значена на невизначений термін. До призначення протягом п’яти останніх 
років обіймала посади: Радник Голови Правління ПАТ АКБ «Львів», За-
ступник Голови Правління ПроКредит Банк, Молдова (CJSC ProCredit 
Bank, Moldova). 

Призначено на посаду Заступника Голови Правління, Члена Правлін-
ня ПАТ АКБ «Львів» Тхелідзе Тамар (паспорт 11ВА 14409, виданий Мініс-
терством юстиції 10.03.2014 р.). Призначення посадової особи виконано 
на підставі погодження Правлінням Національного банку України (рішен-
ня Правління від 03.10.2017 р.) Тхелідзе Тамар. Пакетом акцій або част-
кою в статутному капіталі ПАТ АКБ «Львів» не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа 
призначена на невизначений термін. До призначення протягом п’яти 
останніх років обіймала посади: Радник Голови Правління ПАТ АКБ 
«Львів», Член Розширеного Правління, відділ роботи з приватними клі-
єнтами ПроКредит Банк, Грузія (CJSC ProCredat Bank, Georgia), Голова 
відділу роботи з приватними клієнтами ПроКредит Банк, Грузія (CJSC 
ProCredat Bank, Georgia). 

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

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

2. Голова Правління                   Абраамян А. Г.
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 02.11.2017 р.
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ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів
акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧ-
НА КОМПАНІЯ"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 49008, міс-
то Дніпро, Чечелівський район, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28.

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКС-

ПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМ-
ПАНІЯ" повідомляє вас, що 04 грудня 2017 року о 12.00 годині за адре-
сою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, будинок
28, другий поверх, актова зала кімната №201, відбудуться позачергові
загальні збори акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Реєстрація акціонерів та їх
представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 04
грудня 2017 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Україна, 49008,
місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28, другий поверх, актова
зала кімната №201. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі
у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку
акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах,
складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведен-
ня позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год.
28.11.2017 р. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства. В реєстрації акціонера (його представни-
ка) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено ре-
єстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника)
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в
разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують
повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах
акціонерів товариства. Під час підготовки до позачергових загальних збо-
рів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознай-
омлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам да-
ного повідомлення до 01 грудня 2017 року (включно) з понеділка по п'ят-
ницю, з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.)
за адресою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, буди-
нок 28, другий поверх, актова зала кімната №201. Відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа - Кор-
са М.В. (Генеральний директор - Голова Правління). 04 грудня 2017 року
ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстра-
ції для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення по-
зачергових загальних зборів акціонерів. Адреса власного веб-сайту, на
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до порядку денного: http://cek.dp.ua.

Проект порядку денного позачергових загальних 
зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ак-
ціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та прийняття рішення про припинення їх пов-
новажень.

2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

4. Внесення змін до статуту ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", пов'язаних зі збіль-
шенням статутного капіталу ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", з урахуванням результа-
тів розміщення акцій. 

Телефон для довідок: (0562) 31-03-84.
ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АТ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ІНСТИТУТ 

РАДIОТЕХНIЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
Дата вчинення дії: 01.11.17.
Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб

емітента
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство "АТ

Науково-дослiдний інститут радiотехнiчних вимірювань"
Код за ЄДРПОУ: 14309534
Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
Міжміський код, телефон та факс: (057) 738-32-00; (067) 572-05-69
Електронна поштова адреса: common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.khar-

kov.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.niiri.com.ua
Текст повідомлення 

Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радi-
отехнiчних вимірювань" (Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Академi-
ка Павлова, б.271; код за ЄДРПОУ: 14309534) повідомляє:

01.11.2017 р. у складі посадових осіб ПАТ "АТ НДІРВ" відбулися нас-
тупні зміни:

за рішенням Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" (наказ №
32-к від 01.11.2017 р.) на посаду Першого заступника директора - голов-
ного бухгалтера ПАТ "АТ НДІРВ" призначено Коробчук Тетяну Миколаїв-
ну.

Коробчук Т.М. призначено на посаду Першого заступника директора -
головного бухгалтера на підставі наданої заяви з 01.11.2017 р. безстроко-
во.

Коробчук Т.М. протягом останніх п`яти років обіймала наступні посади:
ПАТ "АТ НДІРВ": начальник планово-економічного відділу; перший зас-
тупник директора; перший заступник директора - начальник планово-фі-
нансового відділу; 17.07.2017 р. Коробчук Т.М. за рішенням Наглядової
ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол №40 від 17.07.2017 р.) обрано членом
Правління ПАТ "АТ НДІРВ".

Коробчук Т.М. належить 17980 простих іменних акцій загальною номі-
нальною вартістю 899 грн. 00 коп., що становить 0,0087% статутного ка-
піталу Товариства.

Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Згоди посадової особи на розкриття паспортних данних отримано не
було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізич-
ну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Кон-
ституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").

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

Голова правлiння-директор 
Верещак Олександр Петрович

01.11.2017 р.

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ
цІЛЬОВИХ ОБЛІГАцІй

ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АБС-УКР» 
(Серія А)
Київ 2017

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: РЕєСТРАЦІЯ ВИПУСКУ ОБЛІГАЦІй ТА ПРОСПЕКТУ 
ЕМІСІї ОБЛІГАЦІй, щО ПРОВОДИТЬСЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІєЮ З ЦІН-
НИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ, НЕ МОжЕ РОЗГЛЯДАТИСЯ ЯК ГАРАН-
ТІЯ ВАРТОСТІ ЦИХ ОБЛІГАЦІй. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ВІ-
ДОМОСТЕй, НАВЕДЕНИХ У ДОКУМЕНТАХ, щО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ РЕєСТРАЦІї 
ВИПУСКУ ОБЛІГАЦІй, НЕСУТЬ ОСОБИ, щО ПІДПИСАЛИ ЦІ ДОКУМЕНТИ.

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

1.1. Повне найменування:
Повне найменування українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «АБС-УКР». 
Повне найменування англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY 

«ABS-UKR».
Повне найменування російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО «АБС-УКР». 
1.2.Скорочене найменування:
Скорочене найменування українською мовою: ПрАТ «АБС-УКР».
Скорочене найменування англійською мовою: PJSC «ABS-UKR».
Скорочене найменування російською мовою: ЧАО «АБС-УКР». 
1.3.Код за ЄДРПОУ: 24720911.
Надалі у тексті цього Проспекту емісії облігацій ПрАТ «АБС-УКР» також зга-

дується як Товариство або Емітент. 
1.4. Місцезнаходження: 04050, Україна, м. Київ, вул. Глибочицька, буд.32-В. 
1.5. Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта): тел. (044) 331-71-60, 

факс (044) 331-71-60, abs-ukr@security-cb.com.ua 
1.6. Дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну 

реєстрацію емітента: Товариство зареєстровано Шевченківською районною в 
місті Києві державною адміністрацією 24.02.1997 року. 

19.07.2010 року згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариство змі-
нило свою назву з Закритого акціонерного товариства «АБС-УКР» на ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АБС-УКР».

Організаційно-правова форма Товариства не змінювалась.
1.7. Предмет і мета діяльності: 
Витяг із Статуту Товариства: 
«3.1. Діяльність Товариства спрямована на одержання вигод в інтересах ак-

ціонерів Товариства від здійснення Товариством господарської діяльності відпо-
відно до цього Статуту в межах чинного законодавства України. Товариство має 
на меті отримання вигоди від будь-якої діяльності, зокрема отримання доходів 
та/або прибутку, підвищення вартості Товариства, підвищення інвестиційної при-
вабливості Товариства, інших вигод, прийнятних для акціонерів Товариства, які 
можуть бути виражені як у фінансових (грошових) показниках, так і у вигляді до-
сягнення певного соціального ефекту, як то отримання нових можливостей, роз-
ширення та підвищення якості та рівня діяльності Товариства, приросту активів, 
а також в іншому вигляді, прийнятному для акціонерів. Вигодою також вважаєть-
ся досягнення результатів, які можуть призвести до максимізації добробуту 
акціо нерів в майбутньому, зокрема зростання ринкової вартості акцій Товари-
ства, збільшення або подорожчання активів Товариства і акціонерів, а також 
можливість отримання дивідендів та інших вигод від діяльності Товариства в 
майбутньому.

3.2. З метою здійснення діяльності та отримання вигод згідно з п. 3.1. Статуту 
Товариство може вчиняти дії, нести витрати, визначати організаційну структуру, 
склад повноважень тощо таким чином та тією мірою, які Товариство та/або 
акціо нери Товариства вбачають необхідними, важливими та корисними, виходя-
чи з ситуації та обставин, які склались на час вчинення відповідних дій та/або 
прийняття відповідних рішень, з урахуванням об’єктивних обставин та ситуацій, 
що склались у країні в цілому, у певному секторі економіки, в окремому напрям-
ку діяльності Товариства тощо, якщо при цьому заради забезпечення сталої ді-
яльності та безперервного виробничого процесу окремі дії та/або операції або 
ряд дій та/або операцій за певний час, здійснювані Товариством, носять збитко-
вий характер або виглядають недоцільними, якщо такі дії та/або операції є ро-
зумними та доцільними з точки зору виниклих обставин, які мають значення або 
впливають на діяльність Товариства, та/або дозволять Товариству в майбутньо-
му досягти запланованих вигод та результатів. Рішення про вчинення таких дій 
та/або операцій приймається відповідними органами Товариства в межах компе-
тенції згідно з цим Статутом, а в разі необхідності органом вищого рівня.

3.3. Пріоритетні напрямки діяльності Товариства:
3.3.1. Фінансово-економічна діяльність:
 розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами про-

ектів і комерційних ініціатив; 
 сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;
 створення спільних підприємств у різних галузях економіки; 
 організація підприємств лізингового типу; 
 сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;
 інвестиційна та холдингова діяльність.
3.3.2. Виробничо-господарська діяльність:
 будівництво, монтажно-налагоджувальні роботи, сервісне обслуговування 

та експлуатація телекомунікаційних мереж, в тому числі аналогових та цифро-
вих телефонних мереж, мереж в широкому діапазоні радіохвиль; будівництво та 
технічне обслуговування мереж теле- і радіомовлення;

 маркетингові дослідження, консультації по питаннях комерційної діяльнос-
ті, фінансів і управління;
 надання консультаційних, інформаційних, технічних послуг, послуг з пи-

тань управління підприємствами та персоналом, вивчення ринків;
 надання послуг з купівлі-продажу, оренди, обміну квартир, будинків та ін-

шого нерухомого майна, надання торгівельно-посередницьких, експертних, кон-
сультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, побутових, комуналь-
них, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та 
інших послуг;
 юридичне консультування та супроводження фінансово-господарської ді-

яльності підприємств; 
 надання послуг з експлуатації, управління та обслуговування будинків, 

офісних центрів та інших споруд;
 надання послуг у сфері рекламного супроводження проектів підприємств;
 впровадження та популяризація технічних досягнень шляхом створення, 

тиражування, прокату та реалізації печатної-, відео- та аудіопродукції, організа-
ція та проведення телевізійних програм та виступів на Україні і за кордоном;
 розробка інформативно-методичних та довідково-інформаційних матеріа-

лів, у тому числі на не паперових носіях;
 посередницька діяльність усіх видів, в т.ч. але не вичерпно в сфері купівлі-

продажу, оренди нерухомості;
 послуги в галузі підготовки кадрів та всіх видів навчання;
 надання послуг по забезпеченню юридичних та фізичних осіб телефонним 

та радіотелефонним зв’язком;
 експлуатація родовищ корисних копалин;
 надання послуг, пов’язаних з охороною колективної та приватної власнос-

ті, а також з охороною громадян;
 монтаж, ремонт, профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналі-

зації;
 видобування та реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 

виготовлення та реалізація виробів із їх використанням;
 переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні 

метали й дорогоцінне каміння та їх брухт;
 збирання, заготівля, переробка, купівля й продаж брухту та відходів кольо-

рових та чорних металів; 
 внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річ-

ковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом, агентування й 
фрахтування морського торговельного флоту;
 надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезень зовнішньо-

торговельних і транзитних вантажів;
 торговельна діяльність у сфері роздрібної торгівлі та громадського харчу-

вання щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів;
 торговельна діяльність у сфері оптової торгівлі продовольчими товарами;
 виробництво пожежної техніки, протипожежного устаткування, надання по-

слуг і виконання робіт протипожежного призначення; 
 здійснення будівельних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та 

підрядних робіт; 
 деревообробне виробництво;
 виробнича діяльність по переробці пластмас; 
 металообробне виробництво;
 реалізація та переробка сільськогосподарської й харчової продукції; 
 закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агро-

промислової та господарської продукції, виробів народних промислів та реме-
сел; 
 розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, 

програмного продукту, організація пускових, налагоджувальних та ремонтних 
робіт; 
 патентування, впровадження винаходів, раціоналізаторських пропозицій;
 будівництво та експлуатація житлових, адміністративних та громадських 

об’єктів, інших комунальних закладів
 продаж будівельних матеріалів, обробка мармуру та граніту; 
 організація й здійснення збирання, переробки та реалізації вторинної си-

ровини та відходів виробництва;
 розробка, впровадження та експлуатація комп’ютерних мереж, розподіле-

них баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;
 взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних та неко-

мерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного серві-
су до світових інформаційних фондів; 
 надання посередницьких, комерційних, консигнаційних, дилерських та 

дистриб’юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення 
угод по експорту-імпорту; 
 створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі; 
 виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, 

організацій та приватних осіб, надання агентських послуг;
 надання послуг із маркетингу та реклами;
 створення СТО, купівля та реалізація автомобілів (як вітчизняного, так і 

закордонного виробництва), запчастин;
 купівля та реалізація сільськогосподарської техніки, машин, обладнання, 

запчастин (як вітчизняного, так і закордонного виробництва);
 створення та організація профільних, універсальних, комерційних та комі-

сійних магазинів, лізинг, торгівлю в кредит, відкриття магазинів у вільних митних 
зонах;
 створення й утримання ігорних закладів. організація та проведення азарт-

них ігор та лотерей у встановленому законодавством порядку, шоу бізнес;

 ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АБС-УКР»
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 операції з управління майном інших осіб, зокрема, акціями, частками у ста-
тутних капіталах господарських товариств, здійснення яких Товариством не за-
боронено чинним законодавством; 
 оптова та роздрібна торгівля пальним, тютюном та спиртними напоями; 
 здійснення операцій на ринку нерухомості, купівля-продаж землі, будинків, 

приміщень, квартир та іншого нерухомого майна;
 створення офісних центрів, передача власного майна в користування тре-

тім особам;
 інші види діяльності.
3.4. Товариство може здійснювати будь-які види діяльності, не заборонені 

чинним законодавством, не обмежуючись тими, що безпосередньо передбачені 
цим Статутом, та з урахуванням вимог та обмежень, встановлених чинним зако-
нодавством. Будь-яка діяльність, що здійснюється Товариством є його господар-
ською діяльністю, якщо інше прямо не встановлено рішеннями органів Товари-
ства та/або чинним законодавством. Заборона або інші обмеження щодо 
здійснення Товариством окремих видів діяльності можуть бути встановлені чин-
ним законодавством та/або Загальними зборами акціонерів Товариства.

3.5. Окремі види діяльності або їх елементи, для яких чинним законодавством 
вимагається отримання відповідних дозволів, ліцензій, патентів, погоджень, узго-
джень, інших документів дозвільного характеру, Товариство може здійснювати 
після одержання ним таких документів дозвільного характеру.

3.6. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну ді-
яльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійснен-
ні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом 
прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодав-
ства України».

1.8. Перелік засновників: засновниками Емітента є: 
Засновниками Емітента є: 
- громадянин України Михайлішин С.О.; 
- громадянин України Северин Ю.В.; 
- громадянка України Санжаровський О.І.
- громадянин України Бовсуновський А.Ю.;
- громадянин України Георгієвський М.С.;
- громадянин України Кохно О.Г.;
- громадянин України Козицький Є.Ю.;
- громадянка України Михайлішина О.А.;
- Приватна акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю «Веллс Ю-Кей 

Компані Лімітед», Сомерсет Англія.
1.9. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, по-

рядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами 
емітента): Органами управління та контролю Емітента є: 

- загальні збори акціонерів; 
- наглядова рада; 
- Генеральний директор;
- ревізійна комісія.
Витяг з Статуту Товариства: 
«7.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.
У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно 

від кількості і типу акцій, що їм належать. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні 
до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодав-
ством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, 
які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено. 
Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Пред-
ставник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення 
строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити 
свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, 
передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Товари-
ства. У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право брати участь 
члени органів управління, члени Ревізійної комісії та Корпоративний секретар То-
вариства, якщо вони не є акціонерами. На вимогу Наглядової ради зазначені осо-
би повинні взяти участь у Загальних зборах.

7.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності 
Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та/
або Генерального директора.

7.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить: 
7.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства; 
7.4.2. внесення змін до Статуту Товариства; 
7.4.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 
7.4.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства; 
7.4.5. прийняття рішення про розміщення акцій; 
7.4.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства; 
7.4.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; 
7.4.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 
7.4.9. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Гене-

рального директора та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до 
них; 

7.4.10. затвердження річного звіту Товариства; 
7.4.11. розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, перед-

бачених чинним законодавством; 
7.4.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій (крім 

випадків обов’язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством Украї-
ни), встановлення порядку (максимальна кількість, тип та вид акцій, що викупову-
ються); строку; ціни (або порядку її визначення) викупу Товариством розміщених 
ним акцій; визначення дій Товариства щодо викуплених ним акцій (анулювання 
або продаж); 

7.4.13. прийняття рішення про форму існування акцій; 

7.4.14. прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру 
з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством; 

7.4.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів; 
7.4.16. обрання членів Наглядової ради, затвердження основних умов 

цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради; 

7.4.17. прийняття рішення про припинення повноважень Голови та члена На-
глядової ради, крім випадків встановлених чинним законодавством; 

7.4.18. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення 
їх повноважень; 

7.4.19. затвердження висновків Ревізійної комісії; 
7.4.20. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, 

передбачених чинним законодавством, ліквідацію Товариства, обрання ліквіда-
ційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між 
акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і за-
твердження ліквідаційного балансу; 

7.4.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Ге-
нерального директора, звіту Ревізійної комісії; 

7.4.22. затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товари-
ства; 

7.4.23. обрання комісії з припинення Товариства; 
7.4.24. встановлення кількісного складу Наглядової ради шляхом затвер-

дження цього Статуту; 
7.4.25. прийняття рішення про затвердження умов договору про злиття (при-

єднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі 
злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та 
виділ), вирішення інших питань, пов’язаних зі злиттям, приєднанням, виділом, 
поділом та перетворенням Товариства; 

7.4.26. прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, ви-
значеного п. 9.3. цього Статуту; 

7.4.27. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересо-
ваність більшості членів Наглядової ради; 

7.4.28. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень; 

7.4.29. затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної ко-
місії Загальних зборів депозитарній установі або депозитарію; 

7.4.30. відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення За-
гальних зборів; 

7.4.31. прийняття рішення про оголошення перерви у Загальних зборах до 
наступного дня; 

7.4.32. прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) 
на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства; 

7.4.33. прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочи-
ну, перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

7.4.34. прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочи-
ну, перевищує 50 (п’ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

7.4.35. прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо відчу-
ження чи обтяження нерухомого майна Товариства, та правочинів застави, іпоте-
ки, закладної, інших видів обтяження нерухомого майна та/або інших активів То-
вариства, якщо вартість такого майна чи активів та/або сума відповідного 
правочину перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів Товариства 
за даними останньої фінансової звітності Товариства; 

7.4.36. прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтере-
сованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його 
предметом, перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними річної 
фінансової звітності Товариства, в порядку, встановленому цим Статутом та ді-
ючим законодавством;

7.4.37. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року 
з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх гра-
ничної сукупної вартості;

7.4.38. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товари-
ством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 

Повноваження з вирішення питань, передбаченими пунктом 7.4., що нале-
жать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим 
органам Товариства.

7.5. Порядок скликання зборів:
7.5.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні 

збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звіт-
ним року.

До порядку денного річних загальних зборів обов’язково вносяться питання, 
передбачені п.7.4.10, п.7.4.11, п.7.4.21, Не рідше ніж раз на три роки до порядку 
денного річних загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені 
п.7.4.16 і п.7.4.17.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
7.5.2. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо 

позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей 
акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та 
проведення таких Загальних зборів.

7.5.3. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені 
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до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складаєть-

ся у порядку, встановленому законодавством. На Загальних зборах за запрошен-
ням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник 
аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння 
ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до статуту пред-
ставляє права та інтереси трудового колективу.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності 
на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. 

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється 
законом.

7.5.4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект 
порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціо-
нерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання поза-
чергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених зако-
ном, – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати 
дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встанов-
леною раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів. 

7.5.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект 
порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає За-
гальні збори, поштовим зв’язком шляхом направлення простого листа, у строк не 
пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка 
скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товари-
ства у разі скликання загальних зборів акціонерами. Розсилання повідомлень 
акціонерам Товариства може бути доручено за договором депозитарній установі 
або депозитарію.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів 
публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загаль-
них зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного). Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в ме-
режі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів.

Дані, які має містити повідомлення про проведення Загальних зборів, визна-
чаються законом. 

7.5.6. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, 
шляхом надання відповідних документів (проектів рішень) в паперовій або елек-
тронній формі на письмовий запит акціонера. У запиті обов’язково зазначаються 
найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові ак-
ціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого 
обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана де-
позитарною установою станом на дату подання письмового запиту.

В день проведення Загальних зборів документи (проекти рішень), необхідні 
для прийняття рішень з питань порядку денного, Товариство надає акціонерам у 
місці проведення Загальних зборів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів 
Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з 
якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів 
у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. 

7.6. Порядок затвердження порядку денного Загальних зборів та внесення 
змін до порядку денного Загальних зборів:

7.6.1. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний затвер-
джується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів 
на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. 

7.6.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів.

Зміст, форма, порядок, строки внесення пропозицій та включення їх (відмови 
у включенні пропозицій) до проекту порядку денного Загальних зборів визначені 
законом та Положенням про Загальні збори.

7.6.3. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. 
Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань 
або проектів рішень.

7.6.4. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів То-
вариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідом-
ляє акціонерів про змінений проект порядку денного шляхом публікації повідо-
млення з проектом порядку денного Загальних зборів в офіційному друкованому 
органі, а також розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну ін-
формацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

7.7. Порядок проведення Загальних зборів:
7.7.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється законом, цим 

статутом та рішенням Загальних зборів.
7.7.2. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідо-

мленні про проведення Загальних зборів. 
7.7.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 

проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депози-
тарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реє-
страцію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка 
призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних 

зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, – акціонерами, 
які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його пред-
ставнику) лише у випадках передбачених законом.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, під-
писує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її 
членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не 
має права брати участь у Загальних зборах. 

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися де-
позитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник 
депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо 
виконання функцій реєстраційної комісії.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків 
простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, 
проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. 

7.7.4. Головуючий та секретар Загальних зборів призначається Наглядовою 
радою.

7.7.5. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціа-
торів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, 
відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

7.8. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісі-
єю на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. 

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, 
які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. 

7.9. Порядок прийняття рішень Загальними зборами:
7.9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кож-

ного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення 
кумулятивного голосування. 

7.9.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих 
акцій Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випад-
ків, встановлених законом. 

7.9.3. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, при-
ймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випад-
ків, встановлених законом.

7.9.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо рин-
кова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, стано-
вить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства, приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загаль-
ної кількості.

7.9.5. Рішення з питань, що зазначені в пунктах 7.4.2 – 7.4.7. та 7.4.20 цього 
Статуту повинні бути ухвалені 3/4 голосів акціонерів (їх представників), які заре-
єструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з відпо-
відного питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством. З 
питання, зазначеного у пункті 7.4.34. Статуту, рішення приймається більш як 50% 
голосів акціонерів від їх загальної кількості. З решти питань рішення приймають-
ся простою більшістю (50%+ 1 голос або більше) голосів акціонерів (їх представ-
ників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду 
питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду 
питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, 
які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

7.9.6. У випадках, встановлених законом та цим статутом обрання членів ор-
гану Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. 

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням – голосу-
вання проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. 

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів 
акціонерів порівняно з іншими кандидатами. 

7.9.7. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до 
порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного 
та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

7.9.8. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку 
денного, винесених на голосування.

7.10. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводить-
ся виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів 
акціонерів шляхом заочного голосування (опитування). 

Бюлетень для голосування повинен містити відомості передбачені законом. 
Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою у 
строки встановлені законом. 

Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (включаю-
чи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під 
час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом 
члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його 
представнику) при його реєстрації.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з фор-
мою бюлетеня для голосування в порядку визначеному п. 7.5.6.цього статуту.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадках, визначених за-
коном. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час 
підрахунку голосів. 

7.11. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку го-
лосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням про-
ведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обираєть-
ся Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть 
передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, 
зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. 
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До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, 
роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, 
пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, на-
дає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства 
(в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках 
визначених законом - акціонерами, які цього вимагають).

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До 
складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандида-
тами до складу органів Товариства.

7.12. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всі-
ма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У 
разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укла-
дений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної 
комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитар-
ної установи. 

У протоколі про підсумки голосування зазначаються відомості передбачені 
законом. 

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення про-
токолу про підсумки голосування. 

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких про-
водилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування 
доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення 
протоколу про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних збо-
рів. 

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосу-
вання опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноважен-
ня лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльнос-
ті, але не більше чотирьох років. 

7.13. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту за-
криття Загальних зборів. 

До протоколу Загальних зборів заносяться відомості передбачені законом. 
Протокол Загальних зборів, підписаний головуючим та секретарем Загальних 
зборів, підшивається, скріплюється підписом Генерального директора.

7.14. Позачергові Загальні збори:
7.14.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою:
1) з власної ініціативи;
2) на вимогу Генерального директора – в разі порушення провадження про 

визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
3) на вимогу Ревізійної комісії Товариства;
4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є 

власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства. В такому випадку 
такий акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та прове-
дення таких Загальних зборів;

5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.14.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в 

письмовій формі на ім’я Голови Наглядової ради на адресу за місцезнаходжен-
ням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які 
вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та 
порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи 
акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належним ак-
ціонерам акцій та бути підписана всіма акціонерами, які ії подають.

7.14.3. Наглядова Рада приймає рішення про скликання позачергових Загаль-
них зборів або відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання 
вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загаль-
них зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі: 
 якщо акціонери, що вимагають скликання Загальних зборів, на дату подан-

ня вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства; 
 неповноти даних, передбачених п.7.6 цього Статуту.
7.14.4. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з 

дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті 

рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що по-
відомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не 
пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада за-
тверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти зазначене рішен-
ня, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про 
обрання членів Наглядової ради. 

7.14.5. У разі якщо протягом строку, встановленого абзацом першим пункту 
7.14.3. цього статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання поза-
чергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цьо-
го вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових 
Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

7.14.6. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 
30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіцій-
ному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних 
зборів. 

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу 
акціо нерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть над-
силати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. 
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується 
акціонерами, які скликають загальні збори.

7.14.7. Особи, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані 
протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Това-
риства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачер-
гових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради. 

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші 
матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік 
прав власності на акції Товариства.

7.15. НАГЛЯДОВА РАДА є органом Товариства, що здійснює захист прав ак-
ціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Стату-
том, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До складу Наглядової 
ради обираються:

• акціонери;
• особи, які представляють інтереси акціонерів (представники акціонерів);
• незалежні члени (незалежні директори).
7.16. Утворенням Наглядової ради є визначення у цьому Статуті її кількісного 

складу, переліку посад у складі ради, строку повноважень, прав та обов'язків На-
глядової ради, порядку обрання Голови та її членів.

Зміною складу Наглядової ради є зміна у цьому Статуті відомостей про кіль-
кість членів Наглядової ради. Внесення змін до складу Наглядової ради тягне за 
собою необхідність переобрання усіх її членів на тих самих Загальних зборах, які 
ухвалили відповідне рішення.

7.17. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Нагля-
дової ради визначаються законом, цим статутом, Положенням про Наглядову 
раду, а також цивільно-правовим договором або трудовим договором (контрак-
том), що укладається з членом Наглядової ради, основні умови якого попередньо 
затверджуються Загальними зборами. У разі укладення з членом Наглядової 
ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним 
або безоплатним. Після затвердження умов зазначених трудових договорів 
(контрактів) Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповно-
важена Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради 
припиняється у разі припинення його повноважень. 

7.18. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не 
може передавати власні повноваження іншій особі. 

7.19. Компетенція Наглядової ради: 
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених 

законом, цим статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради За-
гальними зборами. 

7.20. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 
7.20.1. затвердження положень, якими регулюються питання, пов’язані з ді-

яльністю Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетен-
ції інших органів Товариства;

7.20.2. підготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних 
зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій 
до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних збо-
рів; 

7.20.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових За-
гальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним 
законодавством України;

7.20.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством ак-
цій;

7.20.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, 
крім акцій;

7.20.6. прийняття рішення про затвердження результатів розміщення акцій та 
інших цінних паперів;

7.20.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім ак-
цій, цінних паперів; 

7.20.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чин-
ним законодавством; 

7.20.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
7.20.10. затвердження основних умов трудового договору (контракту), який 

укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винаго-
роди; визначення члена Наглядової ради, уповноваженого підписати від імені 
Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором;

7.20.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від 
виконання його повноважень у випадках, передбачених законодавством, та об-
рання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального дирек-
тора;

7.20.12. прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпора-
тивного секретаря, затвердження цивільно-правового або трудового договору, 
що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;

7. 20.13. обрання реєстраційної комісії Загальних зборів та тимчасової лі-
чильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

7.20.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укла-
датиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

7.20.15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; 

7.20.16. визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути по-
відомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загаль-
них зборах;

7.20.17. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових 
групах та інших об'єднаннях, про заснування, придбання у будь-який спосіб акцій 
(паїв, часток) інших юридичних осіб; 

7.20.18. вирішення питань щодо відчуження належних Товариству корпора-
тивних прав інших юридичних осіб;

7.20.19. прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонер-
ного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про при-
єднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціо-
нерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності 
внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 

7.20.20. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, ви-
значених п. 9.2. цього Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним 
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законодавством та цим Статутом; 
7.20.21. прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість 

майна або послуг, що є його предметом, становить менше ніж 10 % вартості ак-
тивів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства щодо:
 земельних ділянок;
 об’єктів нерухомості та незавершеного будівництва;
 кредитів та позик;
 застав та іпотек;
7.20.22. прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів по-

дання про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.3. цього Статуту; 
7.20.23. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо 

вчинення якого є заінтересованість у випадках, передбачених чинним законодав-
ством та цим Статутом або рішення про винесення на розгляд Загальних зборів 
подання про вчинення цих правочинів;

7.20.24. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним 
внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі вна-
слідок виплати дивідендів або викупу акцій; 

7.20.25. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та за-
твердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру 
оплати його послуг; 

7.20.26. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка 
надає Товариству додаткові послуги та затвердження умов договору, що уклада-
тиметься з нею, встановлення розміру оплати ії послуг; 

7.20.27. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм про-
стих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет 
акцій Товариства;

7.20.28. вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників 
аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними 
акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси 
трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб;

7.20.29. у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, 
визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або 
особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; 

7.20.30. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загаль-
них зборах; 

7.20.31. розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу 
(виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених доку-
ментів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку 
незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, по-
ділу або виділу; 

7.20.32. подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товари-
ства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвер-
дження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, пере-
творення), передавального акта у разі злиття, приєднання та перетворення) або 
розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

7.20.33. затвердження організаційної структури Товариства;
7.20.34. затвердження довгострокових планів (програм) діяльності Товари-

ства;
7.20.35. затвердження фінансово-господарської діяльності Товариства та бю-

джетів на рік (із зазначенням кожної статті доходів та витрат на кожний місяць 
року);

7.20.36. затвердження документів інвестиційно-будівельних проектів, а саме;
 Статути проектів;
 Бізнес-плани проектів;
 Графіки реалізації проектів;
 Архітектурно-будівельні концепції проектів та Картки технічних рішень;
 Маркетингові стратегії проектів;
 Юридичні структури проектів;
 Фінансові схеми проектів;
 Матриці взаємодії Сторін по Проекту;
 Договорів з Компаніями по управлінню активами в рамках проектів;
 Договорів на здійснення продажу активів проектів.
7.20.37. затвердження положень про проведення закупівель та про Тендер-

ний комітет;
7.20.38. затвердження інших документів, пов'язаних з плануванням діяльнос-

ті Товариства;
7.20.39. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції На-

глядової ради згідно із цим Статутом, в тому числі прийняття рішення про пере-
ведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну фор-
му існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть 
вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком 
випадків, встановлених чинним законодавством.

7.21.Обрання членів Наглядової ради:
7.21.1. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член нагля-

дової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом 
Ревізійної комісії. До складу Наглядової ради обираються акціонери, особи, які 
представляють їх інтереси (далі – представники акціонерів) або незалежні члени 
(незалежні директори). 

7.21.2. Представництво інтересів акціонерів засвідчується наданням акціоне-
ром представнику відповідної довіреності, посвідченою у порядку визначеному 
законодавством. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом 
Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена 
Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їх представником, 
несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товари-
ству таким членом Наглядової ради. 

7.21.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання 

Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціо-
нера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий 
член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством 
письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є від-
повідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової 
ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена 
Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по 
батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому на-
лежить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну 
члена Наглядової ради - представника акціонера визначається у Положенні про 
Наглядову раду. 

7.21.4. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 2 (двох) 
осіб строком на 3 (три) роки виключно шляхом кумулятивного голосування у від-
повідності до чинного законодавства, цього Статуту та Положення про Наглядову 
раду. 

7.21.5. У випадку спливу строку на який обиралась Наглядова рада, повно-
важення голови та членів Наглядової ради продовжуються до моменту обрання 
Наглядової ради Загальними зборами.

7.21.6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, ста-
новить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог за-
кону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати поза-
чергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

7.21.7. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись 
умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) та відпо-
відно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради 
здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він 
представляє у Наглядовій раді. Дія договору (контракту) з членом Наглядової 
ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.22 Порядок прийняття рішень Наглядовою радою:
7.22.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Нагля-

дової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради 
також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора, що бе-
руть участь у засіданні Наглядової ради. 

7.22.2. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не 
рідше одного разу на квартал. Наглядова рада може приймати рішення шляхом 
проведення заочного голосування (опитування). Порядок прийняття Наглядовою 
радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) зазна-
чається в Положенні про Наглядову раду.

7.22.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих пи-
тань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші ви-
значені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. 

7.22.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть 
участь всі члени Наглядової ради. У разі дострокового припинення повноважень 
одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової 
ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповід-
но до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження 
яких є чинними, становить більше половини її складу.

7.22.5. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього про-
голосувало 100 відсотків голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у за-
сіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член На-
глядової ради має один голос. 

7.22.6. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованіс-
тю приймається Наглядовою радою Товариства відповідно до п.9.9.2. цього ста-
туту;

7.22.6. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти 
днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підпису-
ється головуючим на засіданні та секретарем засідання. Секретарем засідання 
Наглядової ради призначається Корпоративний секретар або член Наглядової 
Ради. 

7.22.7. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішен-
ням може фіксуватися технічними засобами.

7.23.Комітети Наглядової ради:
7.23.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети для 

вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. 
7.23.2. Порядок утворення комітетів та порядок їх діяльності встановлюється 

Положенням про Наглядову раду.
7.24. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради: 
7.24.1. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення 

повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
7.24.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради 

припиняються: 
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 

два тижні; 
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом 

здоров'я; 
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засу-

джено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена На-
глядової ради; 

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно 
відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена 
Наглядової ради, який є представником акціонера. 

7.24.3. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно при-
пиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

7.25. Голова Наглядової ради:
7.25.1. планує та організовує її роботу;
7.25.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
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7.25.3. відкриває Загальні збори;
7.25.4. виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим 

Статутом та Положенням про Наглядову раду;
7.25.5. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради на пер-

шому засіданні обраної Наглядової Ради.
7.26. Корпоративний секретар Товариства:
7.26.1. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Това-

риства з акціонерами та/або інвесторами. 
7.26.2. Корпоративний секретар Товариства обирається Наглядовою Радою 

Товариства. 
7.26.3. порядок обрання Корпоративного секретаря та порядок його діяльнос-

ті встановлюється Положенням про Корпоративного секретаря.
7.26.4. Корпоративний секретар веде перелік заінтересованих осіб Товари-

ства.
7.26.5. Корпоративний секретар виконує свої обов’язки у відповідності до Ста-

туту та чинного законодавства України.
7.27. Порядок роботи Наглядової ради детально регулюється Положенням 

про Наглядову раду.
7.28. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність 

один раз на рік. 
7.29. ГЕНЕРАЛЬНИй ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товари-

ства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральний директор 
одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення 
щодо питань, які складають його компетенцію, є підзвітним Загальним зборам і 
Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

7.30. Обрання та припинення повноважень (відкликання) Генерального ди-
ректора здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому чинним законодав-
ством, цим Статутом та відповідними положеннями Товариства. Строк повнова-
жень Генерального директора починається з моменту його обрання Наглядовою 
радою, а саме оголошення результатів голосування на засіданні Наглядової 
ради. 

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядо-
вої ради з одночасним прийняттям рішення про призначення іншої особи на по-
саду Генерального директора. Повноваження Генерального директора припиня-
ються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі 
настання певних подій, а саме: 

1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;
2) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального ди-

ректора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків 
(позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);

3) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, 
померлим.

7.31. З Генеральним директором укладається трудовий договір (контракт), 
яким визначаються умови здійснення ним власних обов’язків, розмір та порядок 
виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Контракт обов’язково повинен 
містити умову, відповідно до якої строк дії контракту закінчується у разі припинен-
ня повноважень Генерального директора в порядку, передбаченому чинним за-
конодавством та цим Статутом. Текст трудового договору (контракту) попередньо 
затверджується Наглядовою радою Товариства, яка одночасно визначає особу, 
уповноважену підписати контракт від імені Товариства.

7.32. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльнос-
ті Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів 
та Наглядової ради Товариства. 

Такими питаннями зокрема є:
7.32.1. розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів вну-

трішніх документів та зовнішніх договорів:
a) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
b) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік 

(з зазначенням кожної статті доходів та витрат на кожний місяць року);
c) документів інвестиційно-будівельних проектів, а саме;
 Статути проектів;
 Бізнес-плани проектів;
 Графіки реалізації проектів;
 Архітектурно-будівельні концепції проектів та Картки технічних рішень;
 Маркетингові стратегії проектів;
 Юридичні структури проектів;
 Фінансові схеми проектів;
 Матриці взаємодії Сторін по Проекту;
 Договорів з Компаніями по управлінню активами в рамках проектів;
 Договорів на здійснення продажу активів проектів.
d) положень про проведення закупівель та про Тендерний комітет;
e) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та за-

безпечення їх реалізації;
7.32.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і 

оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
7.32.3. затвердження та реалізація планів власної роботи;
7.32.4. організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів облі-

ку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій 
раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним 
зборам та/або оприлюднення;

7.32.5. затвердження нормативних документів, якими регулюються питання, 
пов’язані з діяльністю Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено 
до компетенції інших органів Товариства;

7.32.6. прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, 
встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення 
усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх норма-
тивних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Нагля-

довою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочи-
нів із заінтересованістю;

7.32.7. затвердження штатного розпису, посадових інструкцій працівників та 
умов винагороди (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визнача-
ються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення 
керівників філій та представництв Товариства;

7.32.8. підбір працівників Товариства, укладення та припинення з ними трудо-
вих договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним 
законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи), а також вжиття до них 
(працівників) заходів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного 
законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

7.32.9. укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, 
цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) 
договорів Товариства та організація їх виконання; 

7.32.10. представлення інтересів Товариства у судових органах та органах 
державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, 
клопотань тощо;

7.32.11. визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої 
та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим осо-
бам;

7.32.12. забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок ді-
яльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством 
та цим Статутом;

7.32.13. скликання нарад за участі визначених ним працівників Товариства, 
визначення їх порядку денного та головування на них;

7.32.14. розподіл обов'язків між Заступниками Генерального директора та ін-
шими працівниками Товариства;

7.32.15. видача в межах власної компетенції наказів та розпоряджень, 
обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства;

7.32.16. представлення інтересів Товариства без довіреності та вчинення від 
його імені юридичних дій в межах власної компетенції;

7.32.17. видача довіреності на здійснення повноважень, що складають компе-
тенцію Генерального директора, визначену чинним законодавством та цим Ста-
тутом;

7.32.18. розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених 
цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

7.32.19. відкриття рахунків у банківських установах;
7.32.20. підписання довіреностей, договорів та інших документів від імені То-

вариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим орга-
ном Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Стату-
ту; 

7.32.21. організація та здійснення дій щодо розміщення Товариством цінних 
паперів, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товари-
ства або Загальних зборів акціонерів Товариства;

7.32.22. після та за умови отримання дозволу Загальних зборів або Наглядо-
вої ради Товариства здійснення відчуження нерухомого майна Товариства та 
об’єктів незавершеного будівництва Товариства;

7.32.23. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства 
організація та здійснення дій щодо участі у створенні і діяльності інших юридич-
них осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства 
в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об’єднаннях; участь 
у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких 
володіє Товариство;

7.32.24. після та за умови отримання дозволу Загальних зборів або Наглядо-
вої ради Товариства укладення правочинів щодо відчуження та/або придбання, 
набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юри-
дичних осіб;

7.32.25. виконання інших повноважень, які необхідні для забезпечення на-
лежної роботи Товариства, що передбачені чинним законодавством, цим Стату-
том та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

7.33. Зміна компетенції Генерального директора відбувається шляхом вне-
сення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з 
моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

7.34. Порядок виконання повноважень Генерального директора у разі його 
тимчасової відсутності визначається Положенням «Про Генерального директо-
ра».

8. РЕВІЗІйНА КОМІСІЯ ТА АУДИТОР ТОВАРИСТВА
8.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює контроль його 

фінансово-господарської діяльності Товариства від імені акціонерів.
8.2. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними Зборами 

шляхом кумулятивного голосування у відповідності до чинного законодавства, 
цього Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства. Вимоги до канди-
датів на посаду членів Ревізійної комісії встановлюються в Положенні про Реві-
зійну комісію Товариства. 

Голову Ревізійної комісії обирають члени Ревізійної комісії на першому засі-
данні Ревізійної комісії.

8.3. Строк повноважень членів Ревізійної комісії складає 5 (п’ять) років. У разі, 
якщо після закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії Загальними 
зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нових членів Реві-
зійна комісія, повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними 
зборами відповідного рішення. Повноваження членів Ревізійної комісії можуть 
бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який 
час та з будь-яких підстав. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються 
достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настан-
ня певних подій, а саме:

8.3.1. за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;
8.3.2. набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Ревізій-
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ної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків 
(позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);

8.3.3. смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсут-
нім, померлим.

8.4. З членом Ревізійної комісії Товариства укладається договір (контракт), 
основні умови якого затверджуються Загальними зборами. Загальні збори упо-
вноважують представника акціонерів, або одного з членів Наглядової Ради на 
підписання зазначеного договору.

8.5. Ревізійна комісія Товариства в межах власних повноважень проводить:
8.5.1. перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результа-

тами фінансового року. За підсумками перевірки Ревізійна комісія готує висновок, 
в якому міститься інформація про:

а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за від-
повідний період;

б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-
господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерсько-
го обліку та подання звітності.

8.5.2. спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства 
за рішенням органів управління Товариства, або на вимогу акціонерів (акціоне-
ра), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсо-
тків простих акцій Товариства.

8.5.3. поточний моніторинг фінансово-господарської діяльності Товариства.
8.6. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює пла-

нові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, 
його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи 
Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства. За 
підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія 
складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органа (акціонера), 
що був ініціатором перевірки.

8.7. Голова та члени Ревізійної комісії Товариства мають право:

8.7.1. у будь-який час входити до будь-яких приміщень Товариства;
8.7.2. користуватися консультаційною (експертною) підтримкою в межах річ-

ного кошторису, затвердженого Загальними зборами або Наглядовою радою;
8.7.3. отримувати інформацію від державних органів, акціонерів Товариства 

та третіх осіб;
8.7.4. здійснювати аудіо та відеозапис власних дій;
8.7.5. у разі виявлення дій, що носять ознаки кримінальних злочинів, негайно 

інформувати Наглядову раду для прийняття рішення щодо звернення до право-
охоронних органів.

8.8. Голова Ревізійної комісії Товариства, крім того, має право:
8.7.1. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати 

скликання позачергових Загальних зборів; бути присутнім на Загальних зборах з 
правом дорадчого голосу;

8.7.2. брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради, 
якщо вважає це за доцільне;

8.7.3. отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства та/або його 
акціонерів (посадових осіб; афілійованих осіб) в межах його запиту, а також усні 
та письмові особисті пояснення співробітників та/ або посадових осіб Товари-
ства;

8.7.4. на свій розсуд визначати доцільність проведення спеціальних перевірок 
та їх обсяг;

8.7.5. здійснювати перевірки без попереднього повідомлення про це Гене-
рального директора та інших посадових осіб Товариства;

8.7.7. доповідати про хід перевірок безпосередньо членам Наглядової ради 
Товариства, або акціонерам, які є сукупно власниками не менше ніж 10 відсотків 
простих акцій Товариства.

8.8. Ревізійна комісія Товариства здійснює діяльність відповідно до цього Ста-
туту та Положення про Ревізійну комісію Товариства.

8.9. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов’язковій перевірці не-
залежним аудитором в порядку, передбаченому чинним законодавством».

1.10. Інформація про посадових осіб органів управління Емітента:

№ 
п/п 

Повна назва 
посади 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Рік 
народження 

Освіта та кваліфіка-
ція 

Виробни-
чий стаж 
роботи 

Стаж роботи 
на даній 
посаді 

Основне місце роботи і посада на основному місці роботи. 

1. Генеральний 
директор 

Сарахман 
Орест Іванович

04.06.1981р. Вища, інженер з 
копм’ютеризованих 

систем, автоматики і 
управління

15 років 6 місяців З 28.03.2014 – по теперішній час – директор департаменту 
комерційного ТзОВ «Твердиня плюс» за основним місцем 
роботи та
з 29.03.2017 – по теперішній час Генеральний директор 
ПрАТ «АБС-УКР» за сумісництвом.

2. Голова 
Наглядової 

ради

Хомик Оксана 
Ярославівна

06.06.1978р. Вища, правознавство, 
юрист

10 років 6 місяців З 02.04.2013 – по теперішній час – заступник директора 
ТзОВ «Твердиня плюс» за основним місцем роботи та з 
24.03.2017 - по теперішній час Голова Наглядової ради 
ПрАТ «АБС-УКР» за сумісництвом.

3. Член 
Наглядової 

ради

Князєв Ігор 
Євгенійович

02.11.1967р. Вища, 22 роки 6 місяців З 05.12.2008 – по теперішній час Генеральний директор 
ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» за основним місцем роботи та 
з 24.03.2017 – член Наглядової ради ПрАТ «АБС-УКР» за 
сумісництвом.

4. Головний 
бухгалтер

Геніна Віра 
Йосипівна

09.09.1961р. Вища, економіст 34 роки 3 місяці З 15.06.2017 – по теперішній час Головний бухгалтер 
ПрАТ «АБС-УКР».

5. Голова 
Ревізійної 

комісії

Полетуха 
Олексій 

Володимирович

13.07.1971р. Вища, економіст 16 років 6 місяців З 01.09.2015 – по теперішній час директор ТОВ «АРХІТЕКТУР-
НЕ БЮРО ІНДИВІДУАЛЬНИХ РІШЕНЬ» за основним місцем 
роботи та з 24.03.2017 – Голова Ревізійної комісії ПрАТ 
«АБС-УКР» за суміцнитвом

6. Член 
Ревізійної 

комісії

Гоцірідзе Олена 
Михайлівна 

13.04.1965р. Вища, економіст 33 роки 6 місяців  З 01.09.2011 – по теперішній час заступник Генерального 
директора з економіки ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» за 
основним місцем роботи, з 24.03.2017 – член Ревізійної комісії 
ПрАТ «АБС-УКР» за суміцнитством.

7. Член 
Ревізійної 

комісії

Шайгородський 
Віктор 

Григорович

06.02.1973р. Вища, економіст 22 роки 6 місяців З 05.01.2011 – по теперішній час Голова Ревізійної комісії 
ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» за основним місцем роботи та 
з 24.03.2017 – член Ревізійної комісії ПрАТ «АБС-УКР» за 
суміцнитством.

8. Член 
Ревізійної 

комісії 

Ейнес Руслан 
Сергійович

08.05.1972р. Вища, економіст 10 років 6 місяців З 31.05.2016 – по теперішній час директор ТзОВ «АЛЬТЕР 
ПАРТНЕРС» за основним місцем робори та з 24.03.2017 - член 
Ревізійної комісії ПрАТ «АБС-УКР» за суміцнитством.

1.11. Відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіаль-
ного виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий 
рік, що передував року, у якому подаються документи: 
Прізвище, ім’я,
по батькові

Посада За 2016 рік, грн. За І півріччя 2017 
року, грн.

Сарахман 
Орест Іванович

Генеральний 
директор

0,00 2727,27

2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:
2.1. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про публічне 

розміщення облігацій: на момент прийняття рішення про публічне розміщення 
облігацій (Протокол позачергових Загальних зборів від 25 вересня  
2017 року) статутний капітал Товариства є повністю сплаченим та становить  
40 000 000,00 грн. 00 коп. 

2.2.Розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у влас-
ності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повно-
важення одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного то-
вариства також кількість акцій): у власності членів виконавчого органу не 
перебувають частки в статутному капіталі Емітента. 

2.3. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що 
перевищує 10 %: 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕН-
ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЛЬ» - володіє 
11,00% статутного капіталу;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами 
«АКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗА-
КРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЛЬ ХАУС») – володіє 11,00% статутно-
го капіталу;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТЕР ПАРТ-
НЕРС»  – володіє 28,00% статутного капіталу; 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами 
«Капітал Груп», що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчур-
ного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Нові буді-
вельні технології» - володіє 17,9503% статутного капіталу.

2.4. Розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що пере-
дує даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій: розмір влас-
ного капіталу станом на 30.06.2017: 26970,00 тис.грн.

3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента за станом на 
25.09.2017 року:

3.1. Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазна-
ченням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що 
видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номіналь-
ної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існу-
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вання: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АБС-УКР» здійснює розміщен-
ня облігацій вперше.

3.2.Відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються 
цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій): за станом на 
25.09.2017 року цінні папери емітента не продавались та не продаються на фон-
дових біржах. 

3.3. Відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емі-
тента: облігації емітента не включені до лістингу жодного організатора торгівлі 
цінними паперами.

4. Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський 
стан:

4.1.Чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що 
передував кварталу, у якому подаються документи): чисельність штатних праців-
ників станом на 30.06.2017: складає 12 осіб. 

4.2.Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів 
діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії: дозвіл на виконання буді-
вельних робіт № КВ 11411017721 від 18.07.2011 року, виданий Інспекцією дер-
жавного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві на виконання будівель-
них робіт з реконструкції та забудови території, обмеженої вул.Глибочицькою, 
вул.Студентською та вул. Пимоненка у Шевченківському районі м.Києва, термін 
дії – до закінчення будівництва.

4.3.Опис діяльності емітента станом на 30.06.2017 року, а саме, дані 
про: 

4.3.1.Обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здій-
снює) емітент: Емітент працює в сегменті будівництва високоякісної нерухомості:

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 30.06.2017 
року складає 12,05 тис.грн. 

4.3.2.Ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяль-
ність емітент: основним ринком збуту є ринок збуту житлової та комерційної 
нерухомості у м. Київ. Основними споживачами, послуг та робіт Емітента є фізич-
ні та юридичні особи, що мають потребу в купівлі житлових чи нежитлових при-
міщень. В діяльності Емітента відсутній сезонний характер виробництва. За да-
ними Держстату України обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної 
продукції за січень-червень 2017 року становив – 36046,9 млн.грн., індекс буді-
вельної продукції по відношенню до аналогічного періоду 2016 року склав 124,6%. 
Об’єми будівництва за січень-червень 2017 року зросли майже на чверть у по-
рівнянні з аналогічним періодом минулого року. Крім цього, по відношенню до 
попереднього місяця також спостерігається зростання – більш ніж на 13%. За 
підсумками півроку житлове будівництво зросло на 16,5%, нежитлове – на 
27,3%.

На думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з еконо-
мічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у 
п’ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвави-

лась та продовжує розвиватися доволі активними темпами. Експерти будівельно-
го ринку прогнозують щонайменше декілька місяців стабільного зростання обся-
гів будівництва. 

Основними стримуючими факторами залишаються низька платоспромож-
ність фізичних осіб, погіршення загальної економічної ситуації в країні, певна не-
стабільність політичної та економічної ситуації, виникнення різного роду політич-
них протистоянь та проведення антитерористичної операції на сході України, 
відсутність доступного кредитування населення. Максимальним попитом корис-
туються квартири економ-класу. Знижується вартість неякісного, застарілого жит-
ла, це пов’язано з тим, що покупці вважають за краще купувати квартири в нових 
житлових комплексах з інфраструктурою. Традиційно найкраще відбуваються 
продажі одно- і двокімнатних квартир. 

4.3.3.Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента: станом на 
30.06.2017 року сума інвестицій Емітента складається з довгострокових фінансо-
вих інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
37,5 тис.грн (корпоративні права інших підприємств).

4.3.4.Стратегію досліджень та розробок: 
Емітент постійно веде пошук новітніх технологій для організації та здійснення 

будівництва житла. Планується залучення розробок та устаткування, які суттєво 
знизять собівартість будівництва, поліпшать експлуатаційні якості та споживчу й 
екологічну безпеку житла, а також зроблять його більш зручним у користування. 
Наукові дослідження і розробки підприємством не проводилися. 

4.3.5.Основних конкурентів емітента Основними компаніями які пропо-
нують житло, яке за своїми якісними ціновими характеристиками конкурує 
з житлом, що пропонує Емітент є наступні: ККУП «Фінансова компанія «Житло-
інвест», ТОВ «ХХІ століття», ТОВ «Фірма «ТММ», ТОВ «ТМО «Ліко-Холдинг», 
ПрАТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД». 

4.3.6.Відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концер-
нах, корпораціях, інших об’єднаннях підприємств: Емітент не входить до 
складу холдингових компаній, концернів, асоціацій, консорціумів, корпорацій та 
інших об’єднань підприємств. 

4.3.7.Відомості про філії та представництва емітента: дочірні підприєм-
ства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи у емітента відсутні. 

4.4. Відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емі-
тента (крім банків)): 

4.4.1. Які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення 
облігацій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання пра-
вочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредит-
ним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним пра-
вочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного 
правочину; відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним пра-
вочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припи-
нення зобов’язань за укладеним кредитним правочином: 

а) Які існують на 
дату прийняття 

рішення 
25.09.2017р. 
Кредитний 

правочин, №, дата 

Кредитор за правочином 

Сума 
зобов’язання 
за правочи-

ном 

Вид валюти 
зобов’язан-

ня 

Строк і порядок виконання кредитного 
правочину 

Відомості 
про 

остаточну 
суму 

зобов’язання 
за кредитним 
правочином 

Рішення судів, 
що стосуються 

виникнення, 
виконання та 
припинення 

зобов’язань за 
кредитним 

правочином 
Договір позики, б/н 
від 01.02.2017р. 

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

190000,00 гривня 
України

Погашення до 01.02.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну

403 100,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 01.03.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

70 000,00 гривня 
України 

Погашення до 01.03.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

70 000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 01.04.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

240 000,00 гривня 
України 

Погашення до 01.04.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

240 000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 01.04.2016 р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

106000,00 гривня 
України 

Погашення до 01.04.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

106000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 01.06.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

286000,00 гривня 
України 

Погашення до 01.06.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

286000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 01.07.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

260000,00 гривня 
України 

Погашення до 01.07.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

260000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 01.08.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

25000,00 гривня 
України 

Погашення до 01.08.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

25000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 01.09.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

260000,00 гривня 
України 

Погашення до 01.09.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

260000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 01.11.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

285000,00 гривня 
України 

Погашення до 01.11.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

285000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 01.12.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

335000,00 гривня 
України 

Погашення до 01.12.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

335000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 02.02.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

663000,00 гривня 
України 

Погашення до 02.02.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

663000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 02.02.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

255000,00 гривня 
України 

Погашення до 02.02.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

225000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 02.03.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

31000,00 гривня 
України 

Погашення до 02.03.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

31000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 02.11.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

20000,00 гривня 
України 

Погашення до 02.11.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

20000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 03.02.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

464000,00 гривня 
України 

Погашення до 03.02.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

464000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 03.03.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

220000,00 гривня 
України 

Погашення до 03.03.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

220000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 03.03.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

200000,00 гривня 
України 

Погашення до 03.03.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

200000,00 Рішення відсутні 
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Договір позики, б/н 
від 03.06.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

100000,00 гривня 
України 

Погашення до 03.06.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

100000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 03.08.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

40000,00 гривня 
України 

Погашення до 03.06.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

40000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 03.11.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

200000,00 гривня 
України 

Погашення до 03.11.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

200000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 04.08.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

50000,00 гривня 
України 

Погашення до 04.08.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

50000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 05.02.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

752000,00 гривня 
України 

Погашення до 05.02.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

752000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 06.03.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

20000,00 гривня 
України 

Погашення до 06.03.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

20000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 07.02.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

435000,00 гривня 
України 

Погашення до 07.02.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

435000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 07.03.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

1480000,00 гривня 
України 

Погашення до 07.03.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

1480000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 07.10.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

160000,00 гривня 
України 

Погашення до 07.03.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

160000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 08.02.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

240000,00 гривня 
України 

Погашення до 08.02.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

240000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 08.07.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

15000,00 гривня 
України 

Погашення до 08.07.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

15000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 08.12.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

300000,00 гривня 
України 

Погашення до 08.12.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

300000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 08.12.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

70000,00 гривня 
України 

Погашення до 08.12.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

700000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 09.02.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

225000,00 гривня 
України 

Погашення до 09.02.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

225000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 09.04.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

150000,00 гривня 
України 

Погашення до 09.04.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

150000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 09.06.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

235000,00 гривня 
України 

Погашення до 09.06.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

235000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 09.08.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

220000,00 гривня 
України 

Погашення до 09.08.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

220000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 09.12.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

120000,00 гривня 
України 

Погашення до 09.12.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

120000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 10.10.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

15000,00 гривня 
України 

Погашення до 10.10.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

15000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 10.11.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

510000,00 гривня 
України 

Погашення до 10.11.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

510000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 11.03.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

100000,00 гривня 
України 

Погашення до 11.03.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

100000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 12.02.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

340000,00 гривня 
України 

Погашення до 12.02.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

340000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 12.07.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

100000,00 гривня 
України 

Погашення до 12.07.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

100000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 12.12.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

270000,00 гривня 
України 

Погашення до 12.12.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

270000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 13.01.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

250000,00 гривня 
України 

Погашення до 13.01.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

250000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 13.02.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

350000,00 гривня 
України 

Погашення до 13.02.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

350000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 13.06.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

10000,00 гривня 
України 

Погашення до 13.06.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

100000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 13.09.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

165000,00 гривня 
України 

Погашення до 13.09.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

165000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 15.01.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

211000,00 гривня 
України 

Погашення до 15.01.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

211000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 15.03.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

1000000,00 гривня 
України 

Погашення до 15.03.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

1000000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 15.04.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

270000,00 гривня 
України 

Погашення до 15.04.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

270000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 15.06.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

85000,00 гривня 
України 

Погашення до 15.06.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

85000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 15.07.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

236000,00 гривня 
України 

Погашення до 15.07.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

236000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 15.08.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

120000,00 гривня 
України 

Погашення до 15.08.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

120000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 15.12.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

200000,00 гривня 
України 

Погашення до 15.12.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

200000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 15.12.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

260000,00 гривня 
України 

Погашення до 15.12.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

260000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 16.02.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

150000,00 гривня 
України 

Погашення до 16.02.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

150000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 16.02.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

670000,00 гривня 
України 

Погашення до 16.02.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

670000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 16.09.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

15000,00 гривня 
України 

Погашення до 16.09.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

15000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 16.11.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

60000,00 гривня 
України 

Погашення до 16.11.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

60000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 17.01.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

1000000,00 гривня 
України 

Погашення до 17.01.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

1000000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 17.02.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

60000,00 гривня 
України 

Погашення до 17.02.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

60000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 17.03.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

650000,00 гривня 
України 

Погашення до 17.03.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

650000,00 Рішення відсутні 
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Договір позики, б/н 
від 17.06.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

100000,00 гривня 
України 

Погашення до 17.06.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

100000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 17.10.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

145000,00 гривня 
України 

Погашення до 17.10.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

145000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 18.02.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

95000,00 гривня 
України 

Погашення до 18.02.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

95000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 18.03.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

120000,00 гривня 
України 

Погашення до 18.03.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

120000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 18.04.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

50000,00 гривня 
України 

Погашення до 18.04.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

50000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 18.05.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

272000,00 гривня 
України 

Погашення до 18.05.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

272000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 18.05.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

55000,00 гривня 
України 

Погашення до 18.05.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

55000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 18.08.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

135000,00 гривня 
України 

Погашення до 18.08.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

135000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 19.01.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

262000,00 гривня 
України 

Погашення до 19.01.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

262000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 19.01.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

100000,00 гривня 
України 

Погашення до 19.01.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

100000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 19.02.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

106000,00 гривня 
України 

Погашення до 19.02.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

106000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 19.12.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

280000,00 гривня 
України 

Погашення до 19.12.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

280000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 20.02.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

500000,00 гривня 
України 

Погашення до 20.02.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

500000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 20.07.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

20000,00 гривня 
України 

Погашення до 20.07.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

20000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 20.12.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

1150000,00 гривня 
України 

Погашення до 20.12.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

1150000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 21.04.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

100000,00 гривня 
України 

Погашення до 21.04.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

100000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 21.08.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

170000,00 гривня 
України 

Погашення до 21.08.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

170000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 21.09.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

133000,00 гривня 
України 

Погашення до 21.09.208р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

133000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 22.01.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

206000,00 гривня 
України 

Погашення до 22.01.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

206000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 22.04.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

500000,00 гривня 
України 

Погашення до 22.04.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

500000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 22.06.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

100000,00 гривня 
України 

Погашення до 22.06.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

100000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 22.11.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

120000,00 гривня 
України 

Погашення до 22.11.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

120000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 23.01.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

3128105,28 гривня 
України 

Погашення до 23.01.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

3128105,28 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 23.01.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

930000,00 гривня 
України 

Погашення до 23.01.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

930000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 23.02.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

40000,00 гривня 
України 

Погашення до 23.02.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

40000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 23.03.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

1000000,00 гривня 
України 

Погашення до 23.03.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

1000000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 23.06.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

250000,00 гривня 
України 

Погашення до 23.06.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

250000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 23.08.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

25000,00 гривня 
України 

Погашення до 23.08.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

25000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 23.09.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

150000,00 гривня 
України 

Погашення до 23.09.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

150000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 23.12.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

500000,00 гривня 
України 

Погашення до 23.12.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

500000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 23.12.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

10425000,00 гривня 
України 

Погашення до 23.12.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

10425000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 24.05.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

215000,00 гривня 
України 

Погашення до 24.05.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

215000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 25.02.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

60000,00 гривня 
України 

Погашення до 25.02.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

60000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 25.03.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

13000,00 гривня 
України 

Погашення до 25.03.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

13000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 25.10.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

515000,00 гривня 
України 

Погашення до 25.10.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

515000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 25.10.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

235000,00 гривня 
України 

Погашення до 25.11.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

235000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 25.12.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

310000,00 гривня 
України 

Погашення до 25.12.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

310000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 26.01.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

365000,00 гривня 
України 

Погашення до 26.01.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

365000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 26.01.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

305000,00 гривня 
України 

Погашення до 26.01.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

305000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 26.03.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

260000,00 гривня 
України 

Погашення до 26.03.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

260000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 26.06.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

80000,00 гривня 
України 

Погашення до 26.06.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

80000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 26.07.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

215000,00 гривня 
України 

Погашення до 26.07.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

215000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 26.08.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

215000,00 гривня 
України 

Погашення до 26.08.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

215000,00 Рішення відсутні 
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Договір позики, б/н 
від 26.09.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

500000,00 гривня 
України 

Погашення до 26.09.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

500000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 27.01.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

1050000,00 гривня 
України 

Погашення до 27.01.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

1050000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 27.02.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

226000,00 гривня 
України 

Погашення до 27.02.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

226000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 27.04.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

250000,00 гривня 
України 

Погашення до 27.04.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

250000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 27.08.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

22000,00 гривня 
України 

Погашення до 27.08.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

22000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 27.12.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

220000,00 гривня 
України 

Погашення до 27.12.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

220000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 28.01.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

230000,00 гривня 
України 

Погашення до 28.01.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

230000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 28.02.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

2460000,00 гривня 
України 

Погашення до 28.02.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

2460000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 28.04.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

75000,00 гривня 
України 

Погашення до 28.04.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

75000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 28.05.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

110000,00 гривня 
України 

Погашення до 28.05.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

110000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 28.09.2015р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

157000,00 гривня 
України 

Погашення до 28.09.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

157000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 28.10.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

150000,00 гривня 
України 

Погашення до 28.10.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

150000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 29.03.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

500000,00 гривня 
України 

Погашення до 29.03.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

500000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 29.04.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

40000,00 гривня 
України 

Погашення до 29.04.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

40000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 29.06.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

215000,00 гривня 
України 

Погашення до 29.06.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

215000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 29.09.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

75000,00 гривня 
України 

Погашення до 29.09.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

75000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 29.12.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

30000,00 гривня 
України 

Погашення до 29.12.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

30000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 30.03.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

500000,00 гривня 
України 

Погашення до 30.03.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

500000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 30.06.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

38000,00 гривня 
України 

Погашення до 30.06.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

38000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 30.11.2016р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

50000,00 гривня 
України 

Погашення до 30.11.2017р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

50000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 31.01.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

20000,00 гривня 
України 

Погашення до 31.01.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

20000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, б/н 
від 01.06.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

230000,00 гривня 
України 

Погашення до 01.06.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

230000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 03.04.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

70000,00 гривня 
України 

Погашення до 03.04.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

70000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 06.04.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

1180000,00 гривня 
України 

Погашення до 06.04.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

1180000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 10.04.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

60000,00 гривня 
України 

Погашення до 10.04.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

60000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 11.04.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

90000,00 гривня 
України 

Погашення до 11.04.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

90000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 12.05.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

70000,00 гривня 
України 

Погашення до 12.05.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

70000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 12.06.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

250000,00 гривня 
України 

Погашення до 12.06.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

250000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 14.04.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

125000,00 гривня 
України 

Погашення до 14.04.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

125000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 15.06.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

115000,00 гривня 
України 

Погашення до 15.06.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

115000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 17.05.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

2500000,00 гривня 
України 

Погашення до 17.05.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

2500000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 19.06.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

2700000,00 гривня 
України 

Погашення до 19.06.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

2700000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 21.04.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

80000,00 гривня 
України 

Погашення до 21.04.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

80000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 24.05.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

200000,00 гривня 
України 

Погашення до 24.05.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

200000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 26.04.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

270000,00 гривня 
України 

Погашення до 26.04.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

270000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 28.04.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

120000,00 гривня 
України 

Погашення до 28.04.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

120000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 29.05.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

600000,00 гривня 
України 

Погашення до 29.05.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

600000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 29.06.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

250000,00 гривня 
України 

Погашення до 29.06.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

250000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 01.08.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

1200000,00 гривня 
України 

Погашення до 01.08.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

1200000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 01.09.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

30000,00 гривня 
України 

Погашення до 01.09.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

30000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 03.07.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

1500000,00 гривня 
України 

Погашення до 03.07.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

1500000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 04.07.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

50000,00 гривня 
України 

Погашення до 04.07.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

50000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 04.08.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

10000,00 гривня 
України 

Погашення до 04.08.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

10000,00 Рішення відсутні
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Договір позики, б/н 
від 07.08.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

80000,00 гривня 
України 

Погашення до 07.08.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

80000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 08.08.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

1000000,00 гривня 
України 

Погашення до 08.08.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

1000000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 09.08.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

20000,00 гривня 
України 

Погашення до 09.08.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

20000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 12.07.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

30000,00 гривня 
України 

Погашення до 12.07.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

30000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 12.09.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

50000,00 гривня 
України 

Погашення до 12.09.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

50000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 14.07.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

1400000,00 гривня 
України 

Погашення до 14.07.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

1400000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 15.08.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

10000,00 гривня 
України 

Погашення до 15.08.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

10000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 15.09.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

200000,00 гривня 
України 

Погашення до 15.09.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

200000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 17.08.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

1400000,00 гривня 
України 

Погашення до 17.08.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

30000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 18.07.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

200000,00 гривня 
України 

Погашення до 18.07.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

200000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 19.07.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

5000,00 гривня 
України 

Погашення до 19.07.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

5000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 20.07.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

60000,00 гривня 
України 

Погашення до 20.07.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

60000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 20.09.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

600000,00 гривня 
України 

Погашення до 20.09.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

600000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 21.07.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

24000,00 гривня 
України 

Погашення до 21.07.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

24000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 22.08.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

1655000,00 гривня 
України 

Погашення до 22.08.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

1655000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 23.08.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

87000,00 гривня 
України 

Погашення до 23.08.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

87000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 24.07.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

30000,00 гривня 
України 

Погашення до 24.07.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

30000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 28.07.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

300000,00 гривня 
України 

Погашення до 28.07.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

300000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 29.08.07.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

38000,00 гривня 
України 

Погашення до 29.08.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

38000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 30.08.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

10000,00 гривня 
України 

Погашення до 30.08.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

10000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 31.07.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

395000,00 гривня 
України 

Погашення до 31.07.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

395000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 31.08.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

200000,00 гривня 
України 

Погашення до 31.08.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

200000,00 Рішення відсутні

Договір позики, б/н 
від 20.09.2017р.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ 
НВЗТ «Нові будівельні технології»)

200000,00 гривня 
України 

Погашення до 20.09.2018р., повністю або 
частинами до настання кінцевого терміну 

200000,00 Рішення відсутні

4.4.2. Які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і 
дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним 
укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладе-
ним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок вико-
нання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов’язання 
за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, 
що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укла-
деним кредитним правочином: станом на 25.09.2017 року у Емітента відсутні 
кредитні правочини, які не були виконані. 

4.5. Можливі фактори ризику в діяльності емітента: на діяльність Емітента 
можуть вплинути такі фактори ризику, як погіршення загальної економічної ситу-
ації в Україні, що може призвести до зменшення попиту на новозбудоване житло, 
зміни у фінансовій політиці уряду України, зростання показника інфляції, форс-
мажорні обставини.

4.6. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки: в 
перспективах діяльності Емітента на поточний та наступні роки є зведення ви-
сокоякісного житлового комплексу в м. Києві, а саме: продовження та завер-
шення будівництва житлового комплексу по проекту «Реконструкція та забудо-
ва території, обмеженої вулицями Глибочицькою, Студентською та Пимоненко 
у Шевченківському районі и.Києва» (2-га черга будівництва). В житловому комп-
лексі буде споруджено два будинки всього на 547 квартир загальною площею 
52439,88 кв.м.

У 2017 році та наступних роках залучення інвестицій планується здійснювати 
шляхом випуску і продажу іменних цільових облігацій.

4.7. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж  
10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні під-
приємства: Емітент не володіє частками (більше ніж 10 відсотків) у статутних 
капіталах інших юридичних осіб. Дочірні підприємства у Емітента відсутні. 

4.8. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про засто-
сування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації 
якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здій-
снення розміщення облігацій: За заявою кредитора Господарським судом  
м.Києва було порушено справу №50/621-б від 19.11.2010 року про банкрутство 
ПрАТ «АБС-УКР». 

29.04.2011р. судом було винесено ухвалу про проведення процедури санації 
ПрАТ «АБС-УКР» та призначено керуючим санацією арбітражного керуючого. 

02.07.2014 року ухвалою суду у справі №50/621-б було затверджено мирову 
угоду від 25.06.2014р. з додатками, укладену між кредитором та ПрАТ «АБС-
УКР», провадження у справі №50/621-Б припинено. 

Товариство не здійснювало реорганізації. 

4.9. Фінансова звітність емітента за звітний період, що передував кварталу, у 
якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емі-
сії, (одиниця виміру - тис.грн., складена за положеннями (стандартами) бухгал-
терського обліку):

БАЛАНС (звіт про фінансовий стан)
ПрАТ «АБС-УКР» на 30 червня 2017 р. (форма №1)

Форма № 1            Код за ДКУД 1801002
Актив Код 

рядка
На початок 

звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи 1000 - -
 первісна вартість 1001 - -
 накопичена амортизація 1002 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1005 119755 142786
Основні засоби 1010 1145 1123
 первісна вартість 1011 1307 1307
 знос 1012 (162) (184)
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
первісна вартість довгострокових біологічних 
активів

1021 - -

Накопичена амортизація довгострокових 
біологічних активів

1022 - -

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств 1030 37 37
інші фінансові інвестиції 1035 470 -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізаційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах

1065 - -

Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом I 1095 121407 143946
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II. Оборотні активи 
Запаси 1100 3278 3383
Виробничі запаси 1101 38 78
Незавершене будівництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 3240 3305
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги:

1125 386 381

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 - -

з бюджетом 1135 3788 10732
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками
з нарахованих доходів

1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками 
із внутрішніх розрахунків

1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3108 4797
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 520 216
Готівка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 520 216
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
У тому числі в:
Резервах довгострокових зобов’язань 1181 - -
Резервах збитків або резервах належних 
виплат

1182 - -

Резервах незароблених премій 1183 - -
Інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 10739 8450
Усього за розділом II 1195 21819 27959
III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200 - -

Баланс 1300 143226 171905
Пасив Код

рядка
На початок 

звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 40000 40000
Внески до незареєстрованого статутного 
капіталу

1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 975 975
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені купсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

1420 (14007) (14005)

Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 26968 26970
II. Довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 36 36
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат 
персоналу

1521 - -

Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви, у тому числі: 1530 - -
Резерв довгострокових зобов’язань 1531 - -
Резерв збитків або резерв неналежних 
витрат

1532 - -

Резерв незароблених премій 1533 - -
Інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 36 36
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 537 502
розрахунками з бюджетом 1620 215 21
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - 24

розрахунками з оплати праці 1630 - 88
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами

1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками

1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 

1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю

1650 - -

Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестрахо-
виків

1670 - -

Інші поточні зобов’язання 1690 115470 144264
Усього за розділом IІІ 1695 116222 144899
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротни-
ми активами, утримуваними для продажу, 
та групами вибуття

1700 - -

 V.Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800 - -

Баланс 1900 143226 171905

ЗВІТ ПРО фІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід)
за І півріччя 2017 р.

І. фІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Форма № 2              Код за ДКУД 1801003

Стаття
Код 
ряд-
ка

За 
звітний 
період

За 
аналогіч-

ний період 
попере-
днього 

року
1 2 3 4

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

2000 12057 35080

Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
Премії підписані, валова сума 2011 - -
Премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, валава сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві незаробле-
них премій

2014 - -

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

2050 ( 11952 ) ( 34513 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий: прибуток 2090 105 567
Валовий: збиток 2095 ( - ) ( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгостроко-
вих зобов’язань

2105 - -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
Зміни інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах

2112 - -

Інші операційні доходи у тому числі: 2120 369 10
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121 - -

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
с/г продукції

2122 - -

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 - -

Адміністративні витрати 2130 ( 2 ) ( 1618 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати у тому числі: 2180 ( - ) ( 769 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю

2181 - -

Витрати від первісного визнання біологічних 
активів і с/г продукції

2182 - -

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток

2190 472 -

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
збиток

2195 ( - ) ( 1810 )

Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи у тому числі: 2240 - -
Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( 470 ) ( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті

2275 - -

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 2 -
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( - ) ( 1810 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 - -

Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 2 -
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( - ) ( 1810 )
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II. СУКУПНИй ДОХІД

Стаття
Код 
ряд-
ка

За 
звіт-
ний 
пері-

од

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств

2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом

2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460)

2465 2  ( 1810 ) 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАцІйНИХ ВИТРАТ
Назва статті Код 

ряд-
ка

За 
звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 3 4
Витрати на оплату праці 2505 567 221
Відрахування на соціальні заходи 2510 125 49
Амортизація 2515 22 23
Інші операційні витрати 2520 470 2090
Разом 2550 1187 2387

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКцІй

Назва статті
Код 
ряд-
ка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 4000000 4000000
Скоригована середньорічна кількість простих 
акцій

2605 4000000 4000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2610 0,00050 (0,45250)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію

2615 0,00050 (0,45250)

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
станом на 30 червня 2017 року

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код 

ряд-
ка

За 
звіт-
ний 

період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 33 -
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 18 -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 8580 13491
Надходження від повернення авансів 3020 - 6
Надходження від відсотків за залишками коштів 
на поточних рахунках

3025 - -

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені)

3035 - -

Інші надходження 3095 - -
Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород

3045 - -

Надходження від страхових 
премій

3050 - -

Надходження фінансових установ від 
повернення позик

3055 - -

Інші надходження 3095 - -
Витрачання на оплату: 
товарів (робіт, послуг) 3100 ( 39016 ) ( 17809 )
Праці 3105 ( 368 ) ( 167 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 101 ) ( 46 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 1702 ) ( 1252 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на 
прибуток

3116 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на 
додану вартість

3117 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов’язань з інших 
податків і зборів

3118 ( 1702 ) ( 1252 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 8563 ) ( 2 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов’язань за 
страховими контрактами

3150 ( - ) ( - )

Витрачання фінансових установ на надання 
позик

3155 ( - ) ( - )

Інші витрачання 3190 ( - ) ( 7 )
Чистий рух коштів від операційної діяльнос-
ті

3195 -41119 -5786

II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 - -
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 - -
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприєм-
ства та іншої господарської одиниці

3235 - -

Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( 22 ) ( - )
необоротних активів 3260 ( - ) ( - )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( 234 ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці

3280 ( - ) ( - )

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності

3295 -256 -

III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження від: 
Власного капіталу 3300 - -
Отримання позик 3305 41952 5703
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310 - -

Інші надходження 3340 - -
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик 3350 881 -
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди

3365 ( - ) ( - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 ( - ) ( - )

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах

3375 ( - ) ( - )

Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльнос-
ті

3395 41071 5703

Чистий рух грошових коштів за звітний 
період

3400 -304 -83

Залишок коштів на початок року 3405 520 85
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 216 2

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИй КАПІТАЛ
станом на 30 червня 2017 року

Форма № 4                                                                                      Код за ДКУД 1801005
Стаття

Код 
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий)
капітал

Капітал 
у 

дооцін-
ках

Додатко-
вий 

капітал

Резер-
вний 

капітал

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток)

Неопла-
чений 

капітал

Вилу-
чений 

капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок
на початок року 4000 40000 - 975 - (14007) - - 26968



№209, 3 листопада 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

41

Коригування:
Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 40000 - 975 - (14007) - - 26968
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 2 - - 2
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - -
Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 - - - - 2 - - 2
Залишок
на кінець року 4300 40000 - 975 - (14005) - - 26970

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ фІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за І півріччя 2017 р.

I. Нематеріальні активи

Втрати від зменшення 
корисності за рік

Код 
рядка

Залишок на 
початок року

На-
ді-

йшло 
за рік

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік

Нара-
хова-

но 
амор-
тизації 
за рік

Втрати 
від 

змен-
шення 
кори-
ності 
за рік

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості

накопи-
ченої 

аморти-
зації

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості

накопи-
ченої 

амортиза-
ції

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

накопи-
чена 

аморти-
зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування 
природними ресурсами

010 - - - - - - - - - - - - -

Права користування 
майном 

020 - - - - - - - - - - - - -

Права на знаки для 
товарів і послуг

030 -
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Права на об'єкти 
промислової власності

040 - - - - - - - - - - - - -

Авторські та суміжні з 
ними права

050 - - - - - - - - - - - - -

060 - - - - - - - - - - - - -
Інші нематеріальні активи 070 - - - - - - - - - - - - -
Разом 080 - - - - - - - - - - - - -
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) ____-____ 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) ____-____ 
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) ____-____ 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) ___-_____ 
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) ____-____ 

II. Основні засоби

Групи основних 
засобів 

Код 
рядка 

Залишок на 
початок року 

Н
ад

ій
ш

ло
 з

а 
рі

к 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Н
ар

ах
ов

ан
о 

ам
ор

ти
за

ці
ї з

а 
рі

к 
В

тр
ат

и 
ві

д 
зм

ен
ш

ен
ня

 
ко

ри
сн

ос
ті

 

Інші зміни 
за рік Залишок на 

кінець року 

у тому числі 

пер-
ві-

сної 
(пе-
рео-
ціне-
ної) 
вар-
тості 

зно-
су 

одержані за 
фінансовою 

орендою 

передані в 
оперативну 

оренду 

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість 

знос 

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості 

зно-
су 

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість 

знос 

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість 

знос 

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість 

знос 

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інвестиційна 
нерухомість

105 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 

110 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 

120 1272 135 - - - - - 21 - - - 1272 156 - - - -

Машини та обладнання 130 5 5 - - - - - - - - - 5 5 - - - -
Транспортні засоби 140 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 

150 15 7 - - - - - 1 - - - 15 8 - - - -

Робоча і продуктивна 
худоба 

160 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Багаторічні насаджен-
ня 

170 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Інші основні засоби 180 - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Бібліотечні фонди 190 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

200 15 15 - - - - - - - - - 15 15 - - - -

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 

210 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Природні ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Предмети прокату 240 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші необоротні 
матеріальні активи 

250 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Разом 260 1307 162 - - - - - 22 - - - 1307 184 - - - -
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) _-__________ 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) ___-________ 
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) ___________ 
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264) 24_______ 
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) ____-_______ 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) ___-________ 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) ___-________ 
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) ___-________ 

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код 

рядка
За рік На кінець 

року
1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 34778 142602
Придбання (виготовлення) основних
засобів 

290 109 109

Придбання (виготовлення) інших необорот-
них матеріальних засобів

300 69 69

Придбання (створення) нематеріальних 
активів 

310 24 24

Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 

320 - -

Інші 330 - -
Разом 340 34980 142804

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну 
нерухомість                (341) ____-____
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій      (342) ___-_____

IV. фінансові інвестиції
Найменування показника Код 

ряд-
ка

За 
рік

На кінець 
року

довго-
строкові

поточні

1 2 3 4 5
А. фінансові інвестиції за методом участі 
в капіталі в:
асоційовані підприємства 350 - 37 -
дочірні підприємства 360 - - -
спільну діяльність 370 - - -
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств 380 - - -
акції 390 - - -
облігації 400 - - -
інші 410 - - -
Разом (розд. А + розд. Б) 420 - 37 -
З рядка 045 графа 4 
Балансу 

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 

за собівартістю (421) _____
за справедливою вартістю (422) _____
за амортизованою собівартістю (423) _____

З рядка 220 графа 4 
Балансу 

Поточні фінансові інвестиції відображені: 

за собівартістю (424) _____
за справедливою вартістю (425) _____ 
за амортизованою собівартістю (426) _____ 

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 440 - -
Операційна курсова різниця 450 - -
Реалізація інших оборотних активів 460 - -
Штрафи, пені, неустойки 470 - -
Утримання об'єктів житлово-комунального і 
соціально-культурного призначення 

480 - -

Інші операційні доходи і витрати 490 369 -
у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 Х -
непродуктивні витрати і втрати 492 Х -
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі 
за інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 500 - -
дочірні підприємства 510 - -
спільну діяльність 520 - -
В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 530 - Х
Проценти 540 Х -
Фінансова оренда активів 550 - -
Інші фінансові доходи і витрати 560 - -
Г. Інші доходи і витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 570 - -
Реалізація необоротних активів 580 - -
Реалізація майнових комплексів 590 - -
Неопераційна курсова різниця 600 - -
Безоплатно одержані активи 610 - Х
Списання необоротних активів 620 Х 345
Інші доходи і витрати 630 - 125
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, 
роботами, послугами) (631) _____ 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за това-
рообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) _____ % 

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3
Каса 640 -
Поточний рахунок у банку 650 216
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 -
Грошові кошти в дорозі 670 -
Еквіваленти грошових коштів 680 -
Разом 690 216
З рядка 070 гр. 4 
Балансу 

Грошові кошти, використання яких 
обмежено 

(691) ____ 

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів
Код 
ряд-
ка

Зали-
шок на 
поча-
ток 

року

Збільшення за 
звітний рік

Вико-
риста-
но у 

звітно-
му році

Сторновано 
невикорис-
тану суму у 

звітному 
році

Сума очікуваного від-
шкодування витрат 
іншою стороною, що 
врахована при оцінці 

забезпечення

Зали-
шок 
на 

кінець 
року

нарахова-
но 

(створено)

додаткові 
відраху-

вання
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо 
обтяжливих контрактів 

750 - - - - - - -

760 - - - - - - -
770 - - - - - - -

Резерв сумнівних боргів 775 - - - - - - -
Разом 780 - - - - - - -
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VIII. Запаси

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

Балансо-
ва 

вартість 
на кінець 

року

Переоцінка за рік

збільшення 
чистої вартості 

реалізації*
уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 74 - -
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі 
вироби 

810 - - -

Паливо 820 - - -
Тара і тарні матеріали 830 - - -
Будівельні матеріали 840 - - -
Запасні частини 850 - - -
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 

860 - - -

Тварини на вирощуванні та 
відгодівлі 

870 - - -

Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 

880 4 - -

Незавершене виробництво 890 - - -
Готова продукція 900 - - -
Товари 910 3305 - -
Разом 920 3383 - -
З рядка 920 
графа 3 

Балансова вартість запасів: 

відображених за чистою вартістю реалізації (921) __-_____
переданих у переробку (922) __-_____ 
оформлених в заставу (923) ___-____ 
переданих на комісію (924) ___-____ 

Активи на відповідальному зберіганні 
(позабалансовий рахунок 02) (925) __-____ 
З рядка 1200 гр.4 Балансу (звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для 
продажу                                                                                               (926) __-____
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 
"Запаси". 

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

Всього 
на 

кінець 
року

у т. ч. за строками 
непогашення

до 3 
місяців

від 3 до 6 
місяців

від 6 до 
12 

місяців
1 2 3 4 5 6

Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги 

940 - - - -

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

950 - - - -

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) __-____
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними 
сторонами 

(952) __-____

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 -
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 -
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 
винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072) 

980 -

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 -
Заборгованість на кінець звітного року: -
валова замовників 1120 -
валова замовникам 1130 -
з авансів отриманих 1140 -
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 -
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами 

1160 -

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код 

рядка
Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 -
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року 1220 -
на кінець звітного року 1225 -
Відстрочені податкові зобов'язання: 
на початок звітного року 1230 -
на кінець звітного року 1235 -
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 -
у тому числі:
поточний податок на прибуток 1241 -
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 -
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -
у тому числі:
поточний податок на прибуток 1251 -
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 -
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 -

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 22
Використано за рік - усього 1310 1
в тому числі на:
будівництво об'єктів 1311 1
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 -
з них машини та обладнання 1313 -
придбання (створення) нематеріальних активів 1314 -
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 -

1316 -
1317 -

XIV.Біологічні активи

Групи біологічних 
активів

Код 
рядка

Оліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедлівою вартістю
Залишок на 

початок року

Надій-
шло за 

рік

Вибуло за рік Нара-
хова-

но 
амор-
тизації 
за рік

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

Виго-
ди від 

від-
нов-

лення 
корис-
ності

Залишок на 
кінець року Зали-

шок на 
поча-
ток 

року

Надій
шло 

за рік

Зміни 
вартос-
ті за рік

Вибуло
за рік

Залишок 
на кінець 

року
Первіс-

на 
вартість

Нако-
пичена 
амор-

тизація

Пер-
вісна 
вар-
тість

Нако-
пичена 
амор-
тиза-
ція

Пер-
ві-
сна 
вар-
тість

Нако-
пиче-

на 
амор-
тиза-
ція

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні 
акутиви – усього в тому 
числі:

1410 - - - - - - - - - - - - - - -

робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - -
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - -
багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - -

1414 - - - - - - - - - - - - - - -
інші довгострокові 
біологічні активи

1415 - - - - - - - - - - - - - - -

Поточні біологічні 
активи – усього
В тому числі:

1420 - х - - х х - - - х - - - - -

тварини на вирощуванні 
та відгодівлі

1421 - х - - х х - - - х - - - - -

біологічні активи в стані 
біологічних перетворень 
(крім тварин на вирощу-
ванні та відгодівлі)

1422 - х - - х х - - - х - - - - -

1423 - х - - х х - - - х - - - - -
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іІнші поточні біологічні 
активи

1424 - х - - х х - - - х - - - - -

Разом - - - - - - - - - - - - - - -

XV.фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільскогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код 
рядка

Вартість 
первіс-

ного 
визна-

ння

Витрати, 
пов’язані з 

біологічними 
перетворення-

ми

Результат від первісного 
визнання

Уцінка

Виручка 
від 

реаліза-
ції

Собівар-
тість 

реаліза-
ції

фінансовий результат
(прибуток+, збиток-) від

дохід витрати реалізації
первісного 
визнання та 

реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продукція та додаткові біологічні 
активи рослинництва – усього

1500 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

у тому числі:
Зернові та зернобобові 1510 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
з них: пшениця 1511 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
соя 1512 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
соняшник 1513 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
ріпак 1514 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
цукрові буряки (фабрічні) 1515 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
картопля 1516 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
інша продукція рослинництва 1518 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
Продукція та додаткові біологічні 
активи тваринництва – усього

1520 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

у тому числі:
приріст живої маси – усього 1530 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
з нього:
великої рогатої худоби 1531 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
свиней 1532 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
молоко 1533 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
вовна 1534 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
яйця 1535 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
інша продукція тваринництва 1536 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
продукція рибництва 1538 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

1539 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
Сільскогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи –разом

1540 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

4.10. Фінансова звітність емітента за звітний рік, що передував року, у якому 
подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, 
(одиниця виміру - тис.грн., складена за положеннями (стандартами) бухгалтер-
ського обліку):

БАЛАНС (звіт про фінансовий стан) 
ПрАТ «АБС-УКР» на 31 грудня 2016 р. (форма №1)

Форма № 1            Код за ДКУД 1801002
Актив Код 

рядка
На 

початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи 1000 - -
 первісна вартість 1001 3 -
 накопичена амортизація 1002 (3) -
Незавершені капітальні інвестиції 1005 151938 119755
Основні засоби 1010 1217 1145
 первісна вартість 1011 1391 1307
 знос 1012 (174) (162)
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
первісна вартість довгострокових біологічних 
активів

1021 - -

Накопичена амортизація довгострокових 
біологічних активів

1022 - -

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 1030 37 37
інші фінансові інвестиції 1035 470 470
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізаційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах

1065 - -

Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом I 1095 153662 121407
II. Оборотні активи 
Запаси 1100 7 3278
Виробничі запаси 1101 7 38
Незавершене будівництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -

Товари 1104 - 3240
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги:

1125 994 386

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 - -
з бюджетом 1135 3152 3788
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками
з нарахованих доходів

1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків

1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1084 3108
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 85 520
Готівка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 85 520
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
У тому числі в:
Резервах довгострокових зобов’язань 1181 - -
Резервах збитків або резервах належних 
виплат

1182 - -

Резервах незароблених премій 1183 - -
Інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 17917 10739
Усього за розділом II 1195 23239 21819
III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200 - -

Баланс 1300 176901 143226
Пасив Код

рядка
На 

початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 40000 40000
Внески до незареєстрованого статутного 
капіталу

1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 975 975
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені купсові різниці 1412 - -
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Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (14481) (14007)
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 26494 26968
II. Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 36 36
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви, у тому числі: 1530 - -
Резерв довгострокових зобов’язань 1531 - -
Резерв збитків або резерв неналежних витрат 1532 - -
Резерв незароблених премій 1533 - -
Інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 36 36
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 18195 537
розрахунками з бюджетом 1620 148 215
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - -
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами

1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками

1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 

1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю

1650 - -

Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестрахови-
ків

1670 - -

Інші поточні зобов’язання 1690 132028 115470
Усього за розділом IІІ 1695 150371 116222
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, 
утримуваними для продажу, та групами 
вибуття

1700 - -

 V.Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800 - -

Баланс 1900 176901 143226

ЗВІТ ПРО фІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2016 

І. фІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Форма № 2          Код за ДКУД 1801003

Стаття Код 
ряд-
ка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період 
попере-

днього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2000 89052 144570

Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
Премії підписані, валова сума 2011 - -
Премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, валава сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій

2014 - -

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2050 ( 87942 ) ( 141721 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий: прибуток 2090 1110 2849
Валовий: збиток 2095 ( - ) ( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгостроко-
вих зобов’язань

2105 - -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів

2110 - -

Зміни інших страхових резервів, валова сума 2111 - -

Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах

2112 - -

Інші операційні доходи у тому числі: 2120 10 -
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю

2121 - -

Дохід від первісного визнання біологічних активів 
і с/г продукції

2122 - -

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 - -

Адміністративні витрати 2130 ( 546 ) ( 900 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати у тому числі: 2180 ( 65 ) ( 1 321) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюють-
ся за справедливою вартістю

2181 - -

Витрати від первісного визнання біологічних 
активів і с/г продукції

2182 - -

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток 2190 509 628
Фінансовий результат від операційної діяльності: 
збиток 2195 ( - ) ( - )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи у тому числі: 2240 - -
Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( 1305 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( 35 ) ( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті

2275 - -

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 474 -
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( - ) ( 677 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 - -

Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 474 -
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( - ) ( 677 )

II. СУКУПНИй ДОХІД
Стаття Код 

ряд-
ка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період 
попере-

днього року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств

2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом

2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460)

2465 474 (677)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАцІйНИХ ВИТРАТ
Назва статті Код 

ряд-
ка

За 
звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 4 6
Витрати на оплату праці 2505 377 447
Відрахування на соціальні 
заходи

2510 83 164

Амортизація 2515 48 49
Інші операційні витрати 2520 99 1555
Разом 2550 611 2221

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКцІй
Назва статті Код 

ряд-
ка

За звітний 
період

За 
аналогічний 

період 
попере-

днього року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 4000000 4000000
Скоригована середньорічна кількість простих 
акцій

2605 4000000 4000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2610 0,11850 (0,16925)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію

2615 0,11850 (0,16925)

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2016 рік

Форма № 3             Код за ДКУД 1801004
Стаття Код 

ряд-
ка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 70743 37657
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - 11
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 13491 -
Надходження від повернення авансів 3020 6 -
Надходження від відсотків за залишками 
коштів на поточних рахунках

3025 - -

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені)

3035 - -

Інші надходження 3095 - -
Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, 
авторських винагород

3045 - -

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від 
повернення позик

3055 - -

Інші надходження 3095 - -
Витрачання на оплату: 
товарів (робіт, послуг) 3100 ( 94877 ) ( 38372 ) 
Праці 3105 ( 303 ) ( 371 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 83 ) ( 181 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 2561 )  ( 1378 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток

3116 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на додану вартість

3117 ( - ) ( 162 )

Витрачання на оплату зобов’язань з інших 
податків і зборів

3118 ( 2561 ) ( 1216 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 9613 ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов’язань за 
страховими контрактами

3150 ( - ) ( - )

Витрачання фінансових установ на надання 
позик

3155 ( - ) ( - )

Інші витрачання 3190 ( 31 ) ( 560 )
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності

3195 -23228 -4572

II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 - -
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 - -
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці

3235 - -

Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій

3255 ( - ) ( - )

необоротних активів 3260 ( - ) ( - )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці

3280 ( - ) ( - )

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності

3295 - -

III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження від: 
Власного капіталу 3300 - 39000
Отримання позик 3305 27267 16699
Надходження від продажу частки в дочірньо-
му підприємстві

3310 - -

Інші надходження 3340 - -
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик 3350 ( 2543 ) ( 4920 )
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди

3365 ( - ) ( - )

Витрачання на придбання частки в дочірньо-
му підприємстві

3370 ( - ) ( - )

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах

3375 ( - ) ( - )

Інші платежі 3390 ( 1061 ) ( 1900 )
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності

3395 23663 4599

Чистий рух грошових коштів за звітний 
період

3400 435 27

Залишок коштів на початок року 3405 85 58
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів

3410 - -

Залишок коштів на кінець року 3415 520 85

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИй КАПІТАЛ
за 2016 рік

Форма № 4   Код за ДКУД 1801005
Стаття Код 

рядка
Зареєстро-

ваний 
(пайовий)

капітал 

Капітал 
у 

дооцін-
ках

Додатко-
вий 

капітал

Резерв-
ний 

капітал

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток)

Неопла-
чений 

капітал

Вилучений 
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок
на початок року

4000 40000 - 975 - (14481) - - 26494

Коригування:
Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 40000 - 975 - (14481) - - 26494
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 474 - - 474
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу 4205 - - - - - - - -
Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 - - - - 474 - - 474
Залишок
на кінець року

4300 40000 - 975 - (14007) - - 26968
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ фІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2016 рік

I. Нематеріальні активи

Втрати від зменшення 
корисності за рік 

Код 
ряд-
ка 

Залишок на 
початок року

Н
ад

ій
ш

ло
 з

а 
рі

к 

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік 

Нара-
ховано 
амор-
тизації 
за рік 

Втрати 
від 

змен-
шення 
кори-
ності 
за рік

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року первіс-

ної 
(пере-
оціне-

ної) 
вартос-

ті 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість 

нако-
пичена 
амор-

тизація 

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість 

нако-
пичена 
амор-
тиза-
ція 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування природними 
ресурсами

010 - - - - - - - - - - - - -

Права користування майном 020 - - - - - - - - - - - - -
Права на знаки для товарів і 
послуг

030 -
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Права на об'єкти промислової 
власності

040 - - - - - - - - - - - - -

Авторські та суміжні з ними права 050 - - - - - - - - - - - - -
060 - - - - - - - - - - - - -

Інші нематеріальні активи 070 3 - - - - - - - - - - - -
Разом 080 3 - - - - - - - - - - - -
Гудвіл 090 -
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) ____-____ 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) ____-____ 
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) ____-____ 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) ___-_____ 
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) ____-____ 

II. Основні засоби 

Групи основних засобів Код 
рядка 

Залишок на 
початок року 

Н
ад

ій
ш

ло
 з

а 
рі

к 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Н
ар

ах
ов

ан
о 

ам
ор

ти
за

ці
ї з

а 
рі

к 
В

тр
ат

и 
ві

д 
зм

ен
ш

ен
ня

 
ко

ри
сн

ос
ті

 

Інші зміни 
за рік Залишок на 

кінець року 

у тому числі 

пер-
ві-

сної 
(пе-
рео-
ціне-
ної) 
вар-
тості 

зно-
су 

одержані за 
фінансовою 

орендою 

передані в 
оперативну 

оренду 

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

знос 

пер-
вісної 
(пере-
оціне-

ної) 
вар-
тості 

зно-
су 

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість 

знос 

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість 

знос 

первіс-
на 

(пере-
оцінена) 
вартість 

знос 

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 -  -  -  -  -  - - - -  -  -  -  - -  -  - - 
Інвестиційна нерухомість 105 -  -  -  -  -  - - - -  -  -  -  - -  -  - - 
Капітальні витрати на поліпшен-
ня земель 

110  - -  - -  -  -  - - -  -  - - - - - - - 

Будинки, споруди та переда-
вальні пристрої 

120 1317 114 - - - 45 24 44 - - - 1272 134 - - 1272 134 

Машини та обладнання 130 18 14 - - - 13 10 1 - - - 5 5 - - - - 
Транспортні засоби 140 -  -  -  -  -  - - - -  -  -  -  - -  -  - - 
Інструменти, прилади, інвентар 
(меблі) 

150  20  10 - - - 5 5 3 - - - 15 8 -  - - - 

Робоча і продуктивна худоба 160 -  -  -  -  -  - - - -  -  -  -  - -  -  - - 
Багаторічні насадження 170 -  -  -  -  -  - - - -  -  -  -  - -  -  - - 
Інші основні засоби 180 -  -  -  -  -  - - - -  -  -  -  - -  -  - - 
Бібліотечні фонди 190 -  -  -  -  -  - - - -  -  -  -  - -  -  - - 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

200  36 36 - -  - 21 21 - - - - 15 15 - - - - 

Тимчасові (нетитульні) споруди 210 -  -  -  -  -  - - - -  -  -  -  - -  -  - - 
Природні ресурси 220 -  -  -  -  -  - - - -  -  -  -  - -  -  - - 
Інвентарна тара 230 -  -  -  -  -  - - - -  -  -  -  - -  -  - - 
Предмети прокату 240 -  -  -  -  -  - - - -  -  -  -  - -  -  - - 
Інші необоротні матеріальні 
активи 

250 -  -  -  -  -  - - - -  -  -  -  - -  -  - - 

Разом 260 1391 174 - - - 84 60 48 - - - 1307 162 - - 1272 134 
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження 

права власності 
(261) _-__________ 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) ___-________ 
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 
реконструкція тощо) 

(263) ___________ 

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264) 24_______ 
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) ____-_______ 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) ___-________ 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) ___-________ 
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) ___-________ 

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код 

рядка
За рік На кінець 

року
1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280 58718 119755
Придбання (виготовлення) основних 
засобів 

290 - -

Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів

300 - -

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 - -
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 

320 - -

Інші 330 - -
Разом 340 58718 119755
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З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість  (341)  58718
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій  (342)  1786

IV. фінансові інвестиції
Найменування показника Код 

рядка 
За рік На кінець року 

довго-
строкові 

поточні 

1 2 3 4 5 
А. фінансові інвестиції за 
методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 350 - 37 -
дочірні підприємства 360 - - -
спільну діяльність 370 - - -
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі 
інших підприємств 380 - - -
акції 390 - 470 -
облігації 400 - - -
інші 410 - - -
Разом (розд. А + розд. Б) 420 - 507 -
З рядка 045 графа 4 
Балансу 

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 

за собівартістю (421) 470
за справедливою вартістю (422) _____
за амортизованою собівартістю (423) _____

З рядка 220 графа 4 
Балансу 

Поточні фінансові інвестиції відображені: 

за собівартістю (424) _____
за справедливою вартістю (425) _____ 
за амортизованою собівартістю (426) _____ 

V. Доходи і витрати
Найменування 

показника 
Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 440 - -
Операційна курсова різниця 450 - -
Реалізація інших оборотних 
активів 

460 10 -

Штрафи, пені, неустойки 470 - -

Утримання об'єктів житлово-комунального і 
соціально-культурного призначення 

480 - -

Інші операційні доходи і витрати 490 - 65
у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 Х -
непродуктивні витрати і втрати 492 Х -
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі 
за інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 500 - -
дочірні підприємства 510 - -
спільну діяльність 520 - -
В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 530 - Х 
Проценти 540 Х -
Фінансова оренда активів 550 - -
Інші фінансові доходи і витрати 560 - -
Г. Інші доходи і витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 570 - -
Реалізація необоротних активів 580 - -
Реалізація майнових комплексів 590 - -
Неопераційна курсова різниця 600 - -
Безоплатно одержані активи 610 - Х 
Списання необоротних активів 620 Х -
Інші доходи і витрати 630 - 35
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, 
роботами, послугами) 

(631) ___ 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за това-
рообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) ___ % 

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року 
1 2 3 
Каса 640 -
Поточний рахунок у банку 650 520
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 -
Грошові кошти в дорозі 670 -
Еквіваленти грошових коштів 680 -
Разом 690 520
З рядка 070 гр. 4 
Балансу 

Грошові кошти, використання яких 
обмежено 

(691) ____ 

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів Код 
рядка 

Зали-
шок 
на 

поча-
ток 

року 

Збільшення за 
звітний рік Вико-

риста-
но у 

звітно-
му році 

Сторновано 
невикорис-
тану суму у 

звітному 
році 

Сума очікувано-
го відшкодуван-

ня витрат 
іншою 

стороною, що 
врахована при 
оцінці забезпе-

чення 

Залишок 
на кінець 

року нараховано 
(створено) 

додат-
кові 

відра-
хуван-

ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо 
обтяжливих контрактів 

750 - - - - - - -

760 - - - - - - -
770 - - - - - - -

Резерв сумнівних боргів 775 - - - - - - -
Разом 780 - - - - - - -

VIII. Запаси 
Найменування показника Код 

ряд-
ка 

Балансо-
ва 

вартість 
на кінець 

року 

Переоцінка за рік 
збільшення 

чистої 
вартості 

реалізації* 

уцінка 

1 2 3 4 5 
Сировина і матеріали 800 38 - -
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби 

810 - - -

Паливо 820 - - -
Тара і тарні матеріали 830 - - -
Будівельні матеріали 840 - - -
Запасні частини 850 - - -
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 

860 - - -

Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 - - -
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 

880 - - -

Незавершене виробництво 890 - - -
Готова продукція 900 - - -
Товари 910 3240 - -
Разом 920 3278 - -

З рядка 920 
графа 3 

Балансова вартість запасів: 

відображених за чистою вартістю 
реалізації 

(921) __-_____

переданих у переробку (922) __-_____ 
оформлених в заставу (923) ___-____ 
переданих на комісію (924) ___-____ 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) __-____ 
З рядка 1200 гр.4 Балансу (звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для 
продажу                                                                                                (926) __-____
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". 

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код 
рядка 

Всього 
на 

кінець 
року 

у т. ч. за строками 
непогашення 

до 3 
місяців 

від 3 до 
6 

місяців 

від 6 
до 12 

місяців 
1 2 3 4 5 6 
Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

940 386 - - -

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

950 3107 - - -
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Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) __-____
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними 
сторонами 

(952) __-____

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 -
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 -
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 
винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072) 

980 -

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 -
Заборгованість на кінець звітного року: -
валова замовників 1120 -
валова замовникам 1130 -
з авансів отриманих 1140 -
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 -
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами 

1160 -

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 
Поточний податок на прибуток 1210 -
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року 1220 -

на кінець звітного року 1225 -
Відстрочені податкові зобов'язання: 
на початок звітного року 1230 -
на кінець звітного року 1235 -
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 -
у тому числі:
поточний податок на прибуток 1241 -
зменшення (збільшення) відстрочених податкових 
активів 

1242 -

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов'язань 

1243 -

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -
у тому числі:
поточний податок на прибуток 

1251 -

зменшення (збільшення) відстрочених податкових 
активів 

1252 -

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов'язань 

1253 -

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума 
1 2 3 
Нараховано за звітний рік 1300 48
Використано за рік - усього 1310 -
в тому числі на:
будівництво об'єктів 

1311 -

придбання (виготовлення) та поліпшення основних 
засобів 

1312 -

з них машини та обладнання 1313 -
придбання (створення) нематеріальних активів 1314 -
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 -

1316 -
1317 -

XIV.Біологічні активи

Групи біологічних активів Код 
рядка

Оліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедлівою вартістю
Залишок на 

початок року

Н
ад

ій
ш

ло
 з

а 
рі

к Вибуло за 
рік Нара-

хова-
но 

амор-
тизації 
за рік

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

Виго-
ди від 

від-
нов-

лення 
корис-
ності

Залишок на 
кінець року Зали-

шок на 
поча-
ток 

року

Надій
шло 

за рік

Зміни 
вартос-
ті за рік

Вибу-
ло

за рік

Залишок 
на кінець 

року
Первіс-

на 
вартість

Накопи-
чена 

аморти-
зація

Первіс-
на 

вар-
тість

На-
копи-
чена 
амор-
тиза-
ція

Пер-
вісна 
вар-
тість

На-
копи-
чена 
амор-
тиза-
ція

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні 
акутиви – усього в тому числі:

1410 - - - - - - - - - - - - - - -

робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - -
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - -
багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - -

1414 - - - - - - - - - - - - - - -
інші довгострокові біологічні 
активи

1415 - - - - - - - - - - - - - - -

Поточні біологічні активи – 
усього
В тому числі:

1420 - х - - х х - - - х - - - - -

тварини на вирощуванні та 
відгодівлі

1421 - х - - х х - - - х - - - - -

біологічні активи в стані 
біологічних перетворень (крім 
тварин на вирощуванні та 
відгодівлі)

1422 - х - - х х - - - х - - - - -

1423 - х - - х х - - - х - - - - -
іІнші поточні біологічні активи 1424 - х - - х х - - - х - - - - -
Разом - - - - - - - - - - - - - - -

XV.фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільскогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код 
рядка

Вартість 
первісно-

го 
визнання

Витрати, 
пов’язані з 

біологічними 
перетворення-

ми

Результат від 
первісного визнання Уцін-

ка 

Виручка 
від 

реалізації

Собівартість 
реалізації

фінансовий результат
(прибуток+, збиток-) від

дохід витрати реалізації первісного визнання 
та реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові 
біологічні активи рослинни-
цтва – усього

1500 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

у тому числі:
Зернові та зернобобові 1510 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
з них: пшениця 1511 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
соя 1512 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
соняшник 1513 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
ріпак 1514 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
цукрові буряки (фабрічні) 1515 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
картопля 1516 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
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інша продукція рослинництва 1518 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
додаткові біологічні активи 
рослинництва

1519 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

Продукція та додаткові 
біологічні активи тваринни-
цтва – усього

1520 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

у тому числі:
приріст живої маси – усього 1530 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
з нього:
великої рогатої худоби 1531 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
свиней 1532 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
молоко 1533 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
вовна 1534 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
яйця 1535 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
інша продукція тваринництва 1536 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
додаткові біологічні активи 
тваринництва

1537 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

продукція рибництва 1538 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
1539 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

Сільскогосподарська 
продукція та додаткові 
біологічні активи –разом

1540 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

5. Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емі-
тента: 

5.1.Повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або пріз-
вище, ім’я та по батькові аудитора: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА» (код за ЄДРПОУ – 25409247; 
місце та дата проведення державної реєстрації: зареєстрована Подільською ра-
йонною у місті Києві державною адміністрацією за №1 071 120 0000 002715 від 
30.03.1998р. року). 

5.2. Місцезнаходження або місце проживання: 04070, м. Київ, вул.Турів-
ська, буд.32, оф.4; Тел./факс: 044 428-71-29.

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

5.4.Реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: номер та 
дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяль-
ності: №1921 виданого рішенням №98 Аудиторської палати України від 
26.01.2001р., строк дії – до 24.09.2020р.; сертифікат аудитора: серія А 
№000760, виданий Аудиторською палатою України 25.01.1996р., чинний до 
25.01.2020р.

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

1. Дата і номер рішення (протоколу) про публічне/приватне розміщення 
облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведен-
ня та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими 
приймалось рішення про розміщення: рішення про публічне розміщення об-
лігацій прийняте позачерговими Загальними зборами акціонерів Емітента (Про-
токол б/н позачергових Загальних зборів акціонерів від 25.09.2017р.). Відповідно 
до ст.42 закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань по-
рядку денного проводилось з застосуванням бюлетенів для голосування за прин-
ципом: «одна голосуюча акція - один голос». В голосуванні з питання порядку 
денного про публічне розміщення облігацій брали участь 11 (одинадцять) акціо-
нерів (їх представників), які є власниками 4000000(чотирьох мільйонів) голосую-
чих акцій (голосів), що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій 
(голосів). 

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

напрями використання: фінансові ресурси, залучені від розміщення облі-

гацій, будуть спрямовані в повному обсязі для здійснення господарської ді-
яльності Товариства з фінансування будівництва житлового комплексу згідно 
з проектом «Реконструкція та забудова території, обмеженої вулицями Глибо-
чицькою, Студентською та Пимоненка у Шевченківському районі м.Києва» 
(житлового будинку №2 з вбудовано-прибудованими приміщеннями громад-
ського призначення та підземним паркінгом, друга черга будівництва) відпо-
відно до умов емісії.

3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями: джерелом по-
гашення облігацій є новозбудовані квартири в житловому будинку №2 з вбудовано-
прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркін-
гом на території, обмеженої вулицями Глибочицькою, Студентською та 
Пимоненка у Шевченківському районі м.Києва (друга черга будівництва). Дохід по 
Облігаціях виплачуватися не буде. 

За Договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості кошти не залуча-
ються.

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

5. Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватного 
розміщення: 

5.1. Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватно-
го розміщення: 

а). Характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні 
(незабезпечені)/забезпечені): 

Товариство здійснює публічне розміщення іменних цільових звичайних неза-
безпечених облігацій (надалі – облігації або облігація), виконання зобов’язань за 
якими передбачається об’єктом нерухомості житлового будівництва, для фінан-
сування якого залучаються кошти фізичних та юридичних осіб через розміщення 
облігацій, таких, що вільно обертаються. 

б). Кількість облігацій, номінальна вартість облігації, загальна номінальна 
вартість випуску облігацій, серія облігацій*, загальна номінальна вартість обліга-
цій в серії облігацій*:

Серія 
облігацій* 

Характеристика облігацій Кількість 
облігацій, 

шт. 

номінальна вартість 
облігації, грн.

загальна номінальна 
вартість випуску облігацій, 

грн. 

загальна номінальна вартість 
облігацій в серії облігацій, грн.* 

А іменні, цільові, 
незабезпечені 

1 430 000 175,00 250 250 000,00 250 250 000,00

Всього за проспектом 1 430 000 175,00 250 250 000,00 250 250 000,00

б) кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*:
Кількість облігацій та порядкові 
номери облігацій в серії 
облігацій*: п/н 

Серія Кількість облігацій, шт. Порядковий номер 

1. А 1 430 000 з № 0 000 001 по № 1 430 000

5.2. Інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про 
публічне/ приватне розміщення забезпечених облігацій): 

5.2.1. Вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов’язання 
стосовно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та ви-
плати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/
погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями): облігації серії А 
є незабезпеченими. 

5.2.2. Розмір забезпечення: облігації серії А є незабезпеченими. 
5.2.3.Найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/

гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації: облігації се-
рії А є незабезпеченими. 

5.2.4.Розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів): облігації серії А є 
незабезпеченими. 

5.2.5. Реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір 
поруки): облігації серії А є незабезпеченими. 

5.2.6. Істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок вико-
нання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку 
надається гарантія, строк і порядок виконання: облігації серії А є незабезпеченими. 
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5.2.7.Відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом від-
носин контролю, укладених правочинів тощо: облігації серії А є незабезпечени-
ми. 

5.2.8.фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що пе-
редував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та про-
спекту емісії облігацій (одиниця вимиру- тис.грн.): облігації серії А є незабезпече-
ними. 

5.2.9. інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами) 
договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів 
таких договорів, предметів договорів, найменування емітетів забезпечених 
облігацій, реєстраційниї номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку 
виконання договорів)/основних положень раніше наданих гарантій (гарантій-
них листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емі-
тентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які 
було надано гарантії, строків і порядку виконання): облігації серії А є незабез-
печеними. 

5.3. Порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для 
емітентів - акціонерних товариств)*: конвертація облігацій у власні акції емі-
тента не передбачена. 

5.4. Інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо 
яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення: 

власники облігацій мають такі права: 
• одна облігація серії А надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадрат-

ного метру загальної площі обраної квартири у житловому будинку №2 другої 
черги будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщен-
нями громадського призначення та підземним паркінгом на території, обмеженої 
вулицями Глибочицькою, Студентською та Пимоненка у Шевченківському районі 
м.Києва; 

• при погашенні Лоту облігацій серії А, за наявністю чинного Договору про 
участь у будівництві об’єкту нерухомості, отримати у власність відповідну кіль-
кість квадратних метрів загальної площі квартири, яка зазначена у відповідному 
Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості, у житловому будинку №2 
другої черги будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими при-
міщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на території, об-
меженої вулицями Глибочицькою, Студентською та Пимоненка у Шевченківсько-
му районі м.Києва.

• право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржово-
му та позабіржовому ринках цінних паперів; 

• право подавати облігації до погашення в строки та порядку, встановленими 
умовами розміщення;

• надати Емітенту Лот облігацій серії А для здійснення викупу протягом термі-
ну обігу облігацій; 

• інші права, встановлені цим рішенням, Проспектом емісії облігацій, чин-
ним законодавством та Договором про участь у будівництві об’єкту нерухо-
мості. 

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. 
5.5. Інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачаєть-

ся виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ді-
лянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також 
реквізити: правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій роз-
ташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за 
цільовими облігаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу 
відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівни-
цтво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, 
укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, ко-
шторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної про-
позиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизу-
ють, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) 
(у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення 
про затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність 
(вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та ого-
роджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних 
мереж); договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта жит-
лового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, 
договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття 
рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання 
зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для 
фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридич-
них осіб через розміщення облігацій): 

фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані в 
повному обсязі для здійснення господарської діяльності Товариства з фінансу-
вання будівництва житлового будинку №2 другої черги будівництва житлового 
комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначен-
ня та підземним паркінгом на території, обмеженої вулицями Глибочицькою, Сту-
дентською та Пимоненка у Шевченківському районі м.Києва відповідно до умов 
емісії.

Будівництво здійснюється на земельних ділянках загальною площею 3,0666 
(три цілих і шістсот шістдесят шість десятитисячних)га.

Земельна ділянка площею 1,9362 га (кадастровий номер –  
8 000 000 000:91:133:0003), цільове призначення – «для будівництва житло-
вого комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального при-
значення та підземним паркінгом», яка відведена Товариству на підставі 
Рішення Київської міської ради №1088/2498 від 28.12.2004р., Договір орен-
ди земельної ділянки від 14.06.2005р., що був зареєстрований Головним 
управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), про що зроблено запис від 
01.07.2005 року за №91-6-00453 у книзі записів державної реєстрації дого-

ворів. Строк дії договору 25(двадцять п’ять) років. Акт приймання-передачі 
земельних ділянок від 01.07.2005р.; 

Земельна ділянка площею 0,4430 га (кадастровий номер –  
8 000 000 000:91:132:0013), цільове призначення – «для будівництва житло-
вого комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального при-
значення та підземним паркінгом», яка відведена Товариству на підставі 
Рішення Київської міської ради №1088/2498 від 28.12.2004р., Договір орен-
ди земельної ділянки від 14.06.2005р., що був зареєстрований Головним 
управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), про що зроблено запис від 
01.07.2005 року за №91-6-00453 у книзі записів державної реєстрації дого-
ворів. Строк дії договору 25(двадцять п’ять) років. Акт приймання-передачі 
земельної ділянки від 01.07.2005р.; 

Земельна ділянка площею 0,5012 га (кадастровий номер –  
8 000 000 000:91:132:0026), цільове призначення – «для будівництва житлового 
комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального призначення 
та підземним паркінгом», яка відведена Товариству на підставі Рішення Київської 
міської ради №421/581 від 24.04.2003р., Рішення Київської Міської Ради від 
07.07.2005р. №664/3240 про внесення змін до Рішення Київської міської Ради 
№421/581 від 21.04.2003р., Договір оренди земельної ділянки від 16.08.2005р., 
що був зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про що 
зроблено запис від 09.09.2005 року за №91-6-00485 у книзі записів державної 
реєстрації договорів. Строк дії договору 25(двадцять п’ять) років. Акт приймання-
передачі земельної ділянки від 09.09.2005р.; 

Земельна ділянка площею 0,1444 га (кадастровий номер –  
8 000 000 000:91:132:0048), цільове призначення – «для будівництва , експлуата-
ції та обслуговування житлового комплексу з вбудовано-прибудованими примі-
щеннями», яка відведена Товариству на підставі Рішення Київської міської ради 
№237/1447 від 29.04.2004р., Договір оренди земельної ділянки від 14.06.2005р., 
що був зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про що 
зроблено запис від 09.09.2005 року за №91-6-00487 у книзі записів державної 
реєстрації договорів. Строк дії договору 25(двадцять п’ять) років. Акт приймання-
передачі земельної ділянки від 09.09.2005р.; 

Земельна ділянка площею 0,0418 га (кадастровий номер – 8 000 000 
000:91:132:0145), цільове призначення – «для будівництва житлового комплексу 
з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального призначення та підзем-
ним паркінгом», яка відведена Товариству на підставі Рішення Київської міської 
ради №664/3240 від 07.07.2005р.та №421/581 від 24.04.2003р. Договір оренди 
земельної ділянки від 16.08.2005р., що був зареєстрований Головним управлін-
ням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), про що зроблено запис від 09.09.2005 року за 
№91-6-00486 у книзі записів державної реєстрації договорів. Рішенням Київської 
міської ради №87/1091 від 29.09.2016 року поновлено договір оренди земельної 
ділянки на п’ять років. Акт приймання-передачі земельної ділянки від 
09.09.2005р.

Основні техніко-економічні показники щодо розгляду проектної 
документації за корегуванням 6К проекту «Реконструкція та забудова 
території, обмеженої вулицями Глибочицькою, Студентською та Пимоненка 
у Шевченківському районі м.Києва» затверджені Експертним звітом  
ТОВ «УКРБУДЕКСПЕРТИЗА» №3-082-16-ЕП/КО від 02.08.2016 року (з 
додатком). Дозвіл від 18.07.2011р. на виконання будівельних робіт № КВ 
11411017721 виданий Інспекцією Державного архітектурно-будівельного 
контролю у місті Києві (термін дії – до закінчення будівництва). Договір 
генерального підряду на будівництво №ПП-ГП-3 від 16.11.2016 року укладений 
між ПрАТ «АБС-УКР» та ПП «РЕМСЕРВІС» (Ліцензія на здійснення господарської 
діяльності з будівництва об’єктів IV i V категорії складності (дата прийняття 
рішення 19.10.2015р., номер наказу про видачу ліцензії №39-Л), реєстраційний 
запис від 05.11.2015р. №2013022078 видана Державною архітектурно-
будівельною інспекцією України (строк дії з 19.10.2015р. по 19.10.2020р.).

Корегування проектної документації розроблено ТОВ «АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО 
ІНДИВІДУАЛЬНИХ РІШЕНЬ» на підставі містобудівних умов та обмежень забудо-
ви земельної ділянки від 24.01.2013р. №820/0/12/009-13 «Будівництво житлового 
комплексу та затверджено наказом ПрАТ «АБС-УКР» №78 від 02.08.2016р. Зве-
дений кошторисний розрахунок вартості будівництва затверджений наказом 
ПрАТ «АБС-УКР» №10-од від 11.04.2017р. у сумі 1146121,92 тис.грн. Зведений 
об’єктний кошторисний розрахунок №2 вартості будівництва Житлого будинку 
№2 затверджений наказом ПрАТ «АБС-УКР» №10/2-од від 11.04.2017р. у сумі 
356138,71 тис.грн.

Згідно з календарним графіком виконання робіт на будівництві, який є додат-
ком до Договору генерального підряду на будівництво №ПП-ГП-3 від 16.11.2016 
року введення в експлуатацію Житлого будинку №2 другої черги будівництва жит-
лового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського при-
значення та підземним паркінгом на території, обмеженої вулицями Глибочиць-
кою, Студентською та Пимоненка у Шевченківському районі м.Києва відбудеться 
у прикінці ІІІ кварталу 2019 року.

Інших договорів (договір про пайову участь в проектуванні та будівництві 
об’єкта житлового будівництва, інвестиційний договір, договір про співробітни-
цтво, договір поруки тощо) Емітентом не укладалось.

В житловому комплексі (друга черга будівництва) буде споруджено два будин-
ки. В житловому будинку №1: 274 квартири загальною площею 26258,09кв.м. В 
житловому будинку №2: 273 квартири загальною площею 26181,79 кв.м. Всього 
в житловому комплексі (друга черга будівництва) буде споруджено 547 квартир, 
загальною площею 52439,88 кв.м.

Облігації випускаються під:
- серія А – під 14300,00 кв.м. загальної площі квартир в житловому будинку №2.
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Основні техніко-економічні показники:

Показники Одиниця 
виміру

Кількість
ІІ черга будівництва. В тому числі по пускових комплексах

1 п.к. 2 п.к. 3 п.к. 4 п.к.
Житловий 
будинок 

№1
ТП №4

Паркінг 
житлового 

будинку №1

Житловий 
будинок №2

Вбудовано-
прибудовані 
приміщення

ТП №5 Паркінг житлового 
будинку №2

№№ позицій споруд за генпланом 1 24 2 3 27 25 4
Вид будівництва Нове будівництво
Площа забудови кв.м. 1572 1572
Ступінь вогнестійкості будинку І ІІ І І І ІІ І
Поверховість Поверх 24 24
Житлові будинки
Загальна кількість квартир у 
будинку (в т.ч. дворівневих)

шт. 274(4) 273(4)

у тому числі:
-1-кімнатних шт. 45 45
-2-кімнатних шт. 92 92
-3-кімнатних шт. 89 88
-4-кімнатних (у т.ч. дворівневих) шт. 46(2) 46(2)
-5-кімнатних (у т.ч. дворівневих) шт. 2(2) 2(2)
Площа житлового будинку кв.м. 37365,48 37998,92
Площа житлової частини кв.м. 36688,00 36561,00
Площа квартир у будинку кв.м. 26258,09 26181,79
Площа літніх приміщень кв.м. - -
Загальна площа квартир у 
будинку

кв.м. 26258,09 26181,79

Площа вбудовано-прибудованих 
приміщень

кв.м. 677,48 1311,54 126,38

у тому числі:
-комори кв.м. 545,90 1179,92
-аптеки кв.м. 47,96
-перукарні кв.м. 78,42
-котельні №1.1 кв.м. 65,79
-котельні №1.2 кв.м. 65,79
-котельні №1.3 кв.м. 65,79
-котельні №1.4 кв.м. 65,79
Будівельний об’єм куб.м 133692,00 135894,0 372,75
Паркінги
Загальна площа кв.м. 33804,31 4919,54
Корисна площа кв.м. 24473,01 4147,02
Будівельний об’єм куб.м 87561,00 15990,00
Кількість машиномісць м.-місце 711 83
з них гаражних боксів шт. 223 41
ТП
Загальна площа кв.м. 91 54,4
Будівельний об’єм куб.м 409,5 163,2
Кількість місць автостоянки для 
тимчасового зберігання автомобі-
лів

м.місце 20

Кількість створених робочих місць місце 1 - 3 1 7 - -
Показники енергоефективності – річна потреба:
- в умовному паливі т.у.п. 1681,15 257,88 1772,64 11,71 42,98
-в електроенергії кВт-год 6613800 221628 7358400 23082 121764
-у воді куб.м 82634 82304,50 660
-у теплові енергії ГДж 25448 7556 25320 260 1259
Тривалість будівництва Міс 20,5 21,5 26,5 5,0

Джерелом погашення емітованих цільових облігацій виступає новозбудована 
кількість квадратних метрів квартир загальною площею: серія А – 14300,00 кв.м.

Погашення облігацій здійснюється шляхом отримання квартир у житловому 
будинку №2 другої черги будівництва житлового комплексу з вбудовано-
прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркін-
гом на території, обмеженої вулицями Глибочицькою, Студентською та Пимонен-
ка у Шевченківському районі м.Києва, відповідно до чинного Договору про участь 
у будівництві об’єкту нерухомості. 

5.6. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або 
емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення 
рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*: станом на 25.09.2017 
року Емітент не здійснював рейтингової оцінки відповідних випусків облігацій.

6. Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати: 
6.1.Дати початку та закінчення укладення договорів з першими власни-

ками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де 
відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі пу-
блічного/приватного розміщення облігацій: укладання договорів з першими 
власниками облігацій здійснюється через організатора торгівлі цінними паперами 
Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» за адресою: 01004  
м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 6 (шостий поверх). Емісія включає облігації 
серії А з наступним строком укладання договорів з першими власниками:
Серія Дата початку укладання 

договорів з першими 
власниками облігацій 

Дата закінчення укладання 
договорів з першими власника-

ми облігацій 
А 15.11.2017 12.01.2018 

Запланований обсяг укладання договорів з першими власниками облігацій – 
100%. У разі укладання договору з першими власниками облігацій хоча б на один 
біржовий лот облігацій, укладання договорів з першими власниками облігацій є 

таким, що відбулося. 
Укладання договорів з першими власниками облігацій здійснюється без за-

лучення андеррайтера.
6.2. Можливість дострокового закінчення укладення договорів з перши-

ми власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у 
разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими 
власниками та облігації повністю оплачено): укладення договорів з першими 
власниками облігацій серії А може бути закінчено достроково у разі, якщо на за-
планований обсяг облігацій серії А укладено договори з першими власниками та 
всі облігації в запланованому обсязі оплачені до вказаної дати закінчення укла-
дення договорів з першими власниками облігацій. 

Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власни-
ками облігацій приймається Генеральним директором Емітента.

6.3. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення до-
говорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщен-
ня облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з 
першими власниками та облігації повністю оплачено): 

Генеральний директор приймає рішення про: 
- дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в про-

цесі публічного розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облі-
гацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено); 

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками в 
процесі публічного розміщення облігацій; 

- затвердження результатів розміщення облігацій; 
- затвердження звіту про результати розміщення облігацій. 
Результати розміщення, результати укладання договорів з першими власни-

ками та звіт про результати розміщення затверджуються Генеральним директо-
ром Емітента. Звіт про результати розміщення облігацій складається згідно з ви-
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могами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
6.4. Порядок подання заяв на придбання облігацій: Емітент реалізує об-

лігації особам, які бажають отримати приміщення (квартиру) у власність 
Серії А у житловому будинку №2 другої черги будівництва житлового комплек-

су з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та під-
земним паркінгом на території, обмеженої вулицями Глибочицькою, Студент-
ською та Пимоненка у Шевченківському районі м.Києва (надалі - Об’єкт 
будівництва),

Облігації реалізуються Лотами. Лот – визначена кількість облігацій, яка відпо-
відає визначеній в проектній документації і у відповідному Договорі про участь в 
будівництві об’єкту нерухомості загальній площі квартири. Розмір Лоту та його 
характеристика визначаються Емітентом та погоджуються власником облігацій 
при підписанні Договору про участь в будівництві об’єкту нерухомості. При купівлі 
облігацій покупець обирає конкретне приміщення (квартиру) з переліку не закрі-
плених за іншими особами приміщень (квартир), що є в пропозиції у Емітента, 
подає заяву та укладає договір купівлі-продажу облігацій (біржовий контракт) у 
термін з 15.11.2017р. по 12.01.2018р. Це приміщення (квартиру) Емітент закрі-
плює за таким власником облігацій шляхом підписання Договору про участь у 
будівництві об’єкту нерухомості (укладається в день укладення договору купівлі-
продажу облігацій (біржовий контракт)). Подальше відчуження облігацій їх влас-
ником здійснюється виключно Лотами облігацій. Емітент несе відповідальність 
відповідно до Договору про участь у будівництві та чинного законодавства за на-
лежне виконання своїх зобов’язань щодо передачі відповідного об’єкту нерухо-
мості (квартири), закріпленого у Договорі про участь у будівництві, власнику Лоту 
облігацій за умови належного виконання таким власником Лоту облігацій своїх 
зобов’язань за цим Проспектом емісії облігацій та Договором про участь у будів-
ництві об’єкту нерухомості. 

Договір про участь у будівництві об’єкту нерухомості (згідно з цим Договором 
грошові кошти залучатися не будуть), регулює всі умови щодо надання примі-
щення (квартири) у власність та у якому вказуються повні реквізити приміщення 
(квартири) та визначаються характеристики Лоту облігацій, а також містить по-
рядок, умови та строки передачі власникам облігацій приміщень (квартир), права 
та обов’язки сторін та інші додаткові умови, що не суперечать Проспекту емісії 
облігацій. В Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості зазначається, 
що в разі продажу всього чи частини Лоту облігацій власник облігацій втрачає 
право на отримання у власність закріпленого за ним (приміщення) квартири.

6.5. Порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій: Укладання 
договорів з першими власниками облігацій (біржових контрактів) здійснюється 
Емітентом без використання принципу «поставка проти оплати» та відповідно до 
«Правил Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», затвер-
джені Наглядовою радою ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (Протокол №49 від 
24.10.2016р.) у термін з 15.11.2017р. по 12.01.2018р.

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

Після придбання Лоту облігацій власник такого Лоту облігацій набуває прав та 
обов’язків, що передбачені Проспектом емісії облігацій.

6.6. Строк та порядок оплати облігацій, зокрема: оплата вартості облігацій 
при укладанні договорів з першими власниками облігацій, здійснюється протягом 
строку укладання договорів з першими власниками облігацій відповідно до укла-
деного договору купівлі-продажу облігацій (біржового контракту), шляхом пере-
рахування грошових коштів в національній валюті України (резидентами та не-
резидентами) на поточний рахунок Емітента. 

Вартість придбаних облігацій повинна бути повністю сплачена до моменту 
закінчення строку укладання договорів з першими власниками облігацій, вказа-
ного в п. 6.1. цього Проспекту емісії облігацій. 

Після повної оплати вартості Лоту облігацій в порядку, передбаченому умова-
ми договору купівлі-продажу облігацій (біржовому контракті), Емітент зараховує 
відповідну кількість облігацій на рахунок у цінних паперах власника облігацій.

6.6.1. Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номі-
нальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією 
(вище номінальної вартості)): на біржах ціна укладання договорів з першими 
власниками облігацій встановлюється в залежності від попиту та пропозиції, але 
укладання договорів з першими власниками облігацій відбувається за ціною, не 
меншою за номінальну вартість облігацій.

6.6.2. Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або 
іноземна валюта): оплата за придбані облігації резидентами та нерезидентами 
здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування грошових 
коштів на поточний рахунок Емітента.

6.6.3. Найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на 
який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюєть-
ся у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери 
рахунків у національній та іноземній валютах): оплата вартості облігацій ре-
зидентами та нерезидентами при укладанні договорів з першими власниками об-
лігацій, здійснюється на поточний рахунок Емітента №26002001288482 в  
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» МфО 322001.

6.6.4. Строк оплати облігацій: оплата вартості облігацій резидентами та не-
резидентами при укладанні договорів з першими власниками облігацій, здійсню-
ється протягом строку укладання договорів з першими власниками облігацій від-
повідно до укладеного договору купівлі-продажу облігацій (біржового контракту).

6.7. Відомості про андерайтера (якщо емітент користується його послу-
гами щодо розміщення облігацій цього випуску): повне найменування; код 
за ЄДРПОУ; місцезнаходження; номери телефонів та факсів; номер і дата 
видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андерайтингу; реквізи-

ти договору (попереднього договору) з андерайтером (номер, дата укла-
дення): укладення договорів з першими власниками облігацій здійснюється без 
залучення андеррайтера.

6.8. Відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійсню-
вати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне 
розміщення облігацій): повне найменування:

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ: 
21672206, зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміні-
страцією 25.03.1997; місцезнаходження: 01004 м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 
6 (шостий поверх); номери телефонів та факсів: Тел./факс: 277-50-00, 277-50-01; 
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Ліцензія Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку серія АД 
№034421 від 11.06.2012).

6.9. Відомості про центральний депозитарій цінних паперів: 
повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний де-

позитарій України» (місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд.17/8; 
код за ЄДРПОУ: 30370711, Шевченківська районна в місті Києві державна адміні-
страція, 17.05.1999р.); 

реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування ви-
пусків цінних паперів (номер, дата укладення): Емітент користується послуга-
ми щодо депозитарної діяльності на основі Договору про обслуговування емісії 
цінних паперів № Е-5767/п від 22.04.2013р. та заявкою про приєднання  
№ОВ-3089 від 14.01.2014р.

6.10. Відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру влас-
ників іменних цінних паперів (депозитарну установу/центральний депози-
тарій цінних паперів): повне найменування: Публічне акціонерне товариство 
«Національний депозитарій України» (місцезнаходження: 04071, м. Київ,  
вул. Нижній Вал, буд.17/8; код за ЄДРПОУ: 30370711, Шевченківська районна в 
місті Києві державна адміністрація, 17.05.1999р.); реквізити договору про надан-
ня реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазнача-
ються у разі складання такого договору): Емітент користується послугами щодо 
депозитарної діяльності на основі Договору про обслуговування емісії цінних па-
перів № Е-5767/п від 22.04.2013р. та заявкою про приєднання №ОВ-3089 від 
14.01.2014р.

Номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяль-
ності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту 
реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа): Цен-
тральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акці-
онерного товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» 
з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про депозитарну 
систему України». Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депози-
тарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 01.10.2013 На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано 
подані Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій Украї-
ни» Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 
01.10.2013 №2092).

7. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, 
у разі визнання емісії облігацій недійсною: Емітент персонально повідомляє 
перших власників цінних паперів про визнання реєструвальним органом емісії 
цих цінних паперів недійсною та повертає першим власникам гроші, що надійшли 
як плата за розміщені облігації, а Покупці зобов’язані повернути Емітенту цінні 
папери, емісія яких визнана недійсною, шляхом перерахування на рахунок Емі-
тента відкритий у Центральному депозитарії, в порядку та строк, визначені про-
спектом емісії цінних паперів. 

Строк повернення внесків не може перевищувати шести місяців з дня прий-
няття реєструвальним органом рішення про визнання емісії цінних паперів не-
дійсною.

8. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, 
у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення догово-
рів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення 
облігацій: у разі не затвердження Емітентом у встановлені строки результатів 
укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення об-
лігацій, Емітент зобов’язаний повернути власникам облігацій гроші, що надійшли 
як оплата за розміщені цінні папери, шляхом їх перерахування в безготівковому 
порядку, а Покупці зобов’язані повернути Емітенту цінні папери шляхом перера-
хування на його рахунок, відкритий у Центральному депозитарії, в строк не біль-
ше шести місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів укладан-
ня договорів з першими власниками облігацій.

9. Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та 
копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення та-
ких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі 
прийняття рішення про приватне розміщення облігацій): Товариство здій-
снює публічне розміщення іменних цільових облігацій. Повідомлення про випуск 
облігацій буде здійснене шляхом опублікування зареєстрованого проспекту емісії 
облігацій у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку (згідно ст. 30 ЗУ «Про цінні папери та 
фондовий ринок»).

10. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у 
разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначен-
ням: перелік осіб відсутній у зв’язку з прийняттям рішення про публічне розмі-
щення облігацій.

11. Умови та дата закінчення обігу облігацій: власниками облігацій можуть 
бути фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти України, згідно з чинним 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №209, 3 листопада 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

54

законодавством України без будь-яких обмежень. 
Відчуження облігацій власниками цих облігацій протягом строку їх обігу здій-

снюється на позабіржовому ринку, біржах та в позабіржових торгівельно-
інформаційних системах, Лотами облігацій. Облігації вільно обертаються на фон-
довому ринку протягом усього строку їх обігу. 

За кожним об’єктом нерухомості (квартирою) Емітент закріплює Лот облігацій. 
Розмір Лоту – кількість облігацій у Лоті пропорційна загальній площі об’єкту не-
рухомості (квартири), визначеної в проектній документації на відповідний об’єкт 
нерухомості (квартиру). Номер, розмір Лоту та його характеристики визначають-
ся Емітентом в Договорі про участь у будівництві. 

В разі відчуження Лоту облігацій попередній власник такого Лоту облігацій 
втрачає право на отримання у власність закріпленого за ним об’єкту нерухомості 
(квартири). Відчуження облігацій допускається виключно Лотом облігацій, який є 
неподільним. Відчуження Лоту облігацій на користь інших осіб під час строку обі-
гу цих облігацій на ринку зобов’язує продавця Лоту облігацій розірвати відповід-
ний Договір про участь у будівництві шляхом укладення додаткової угоди з Емі-
тентом, а нового власника Лоту облігацій, укласти в день укладення договору 
купівлі-продажу облігацій, відповідний Договір про участь у будівництві з Емітен-
том. 

Початок обігу облігацій дозволяється з дня наступного за днем реєстрації На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку України звіту про ре-
зультати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облі-
гацій, про що буде додатково повідомлено шляхом публікації зареєстрованого 
звіту про результати розміщення облігацій у тому самому офіційному друковано-
му виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був 
опублікований Проспект емісії цих облігацій.
Серія Дата закінчення обігу
А 31.01.2020р.

Емітент облігацій може прийняти рішення про продовження визначених Про-
спектом емісії строків обігу та погашення облігацій у разі викупу ним усієї серії 
облігацій або письмової згоди на продовження таких строків усіх власників такої 
серії облігацій.

12. Інформація щодо викупу емітентом облігацій: 
12.1. Випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій: викуп 

Емітентом облігацій у власників передбачений за згодою сторін. 
Власник Лоту облігацій протягом строку обігу облігацій має право, за своєю 

ініціативою, надати Лот облігацій Емітенту для його викупу, а Емітент розглядає 
можливість прийняття такого Лоту облігацій для викупу. 

Для розгляду Емітентом питання викупу Лоту облігацій за ініціативою власни-
ка облігацій, власник облігацій повідомляє Емітента про свій намір надати Лот 
облігацій Емітенту для викупу. Таке повідомлення має містити:

а. Для юридичних осіб: найменування; П.І.Б. особи, уповноваженої діяти від 
імені юридичної особи, з вказівкою на посаду та документ, що надає їй такі повно-
важення; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців; адреса місцезнаходження, поштова адреса для отримання по-
відомлень від Емітента, адреса електронної пошти, номери контактних телефо-
нів; платіжні реквізити для здійснення платежів; номер Лоту облігацій; кількість 
облігацій, яку особа пред’являє для викупу, серія та порядкові номери таких об-
лігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (набуття) (посилання на 
відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у 
власника облігацій); оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджу-
ють правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації; ціну 
викупу облігацій; підпис уповноваженої особи власника облігацій; оригінал чи но-
таріальна копія виписки про стан рахунку в цінних паперах, що є підтвердженням 
права власності на Лот облігацій; у разі підписання заяви представником (поси-
лання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов’язковим до-
даванням як додатків оригінального примірнику такого документу або його нота-
ріально посвідченої копії). Повідомлення обов'язково має містити відбиток 
печатки власника облігацій та підпис уповноваженого органу/особи (з посилан-
ням на документ, на підставі якого діє такий уповноважений орган/особа). Якщо 
представник власника облігацій є юридичною особою, повідомлення має містити 
відбиток печатки такого представника та підпис уповноваженого органу/особи 
представника (з посиланням на документ, на підставі якого діє такий уповноваже-
ний орган/особа).

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

Подання повідомлень Емітенту здійснюється власником облігацій особисто 
або уповноваженим представником за адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибо-

чицька, буд.32-В, тел. (044) 331-71-60, ПрАТ «АБС-УКР». 
В разі недотримання власником облігацій вимог до повідомлення про намір 

надати облігації для викупу та його подання, що вказані в Проспекті емісії обліга-
цій, Емітент має право повернути повідомлення з доданими документами для 
усунення недоліків. Емітент розглядає повідомлення власника облігацій та при-
ймає рішення щодо викупу облігацій не пізніше 60 календарних днів від дати 
отримання, оформленого належним чином, повідомлення від власника обліга-
цій.

12.2. Порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу 
облігацій: рішення щодо викупу облігацій (згода або незгода Емітента) прийма-
ється Наглядовою радою Емітента. Про прийняте рішення і дату прийняття тако-
го рішення Емітент повідомляє власника облігацій письмово за адресою, вказа-
ною в повідомленні власника облігацій, або врученням повідомлення власникові 
облігацій під розписку в отриманні. Обов’язковий викуп облігацій за зверненням 
власників облігацій до Емітента – непередбачений. У разі згоди Емітента на викуп 
облігацій у власника таких облігацій, викуп облігацій здійснюється Емітентом про-
тягом 90 календарних днів від дати прийняття загальними зборами учасників 
Емітента рішення про викуп облігацій за договором купівлі-продажу, що уклада-
ється з власником облігацій.

У разі, якщо протягом терміну обігу облігацій до настання строків погашення 
облігацій, Емітент здійснить викуп всіх облігацій випуску, Наглядовою радою Емі-
тента може бути прийнято рішення про анулювання викуплених облігацій та на-
дані відповідні документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку.

В строки, вказані в договорі купівлі-продажу облігацій, власник облігацій на-
дає Депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зара-
хування Лоту облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує 
грошові кошти в строк та на умовах, вказаних в договорі купівлі-продажу обліга-
цій. 

Емітент має право за власною ініціативою протягом строку обігу облігацій на 
підставі рішення Наглядової ради Емітента, при згоді власника облігацій, здійсни-
ти викуп облігацій.

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

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

В строки, вказані в договорі купівлі-продажу облігацій, власник облігацій на-
дає Депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зара-
хування Лоту облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує 
грошові кошти в строки та на умовах, вказаних в договорі купівлі-продажу обліга-
цій. 

12.3. Порядок встановлення ціни викупу облігацій: Емітент викуповує Лот 
облігацій за договірною вартістю. У разі такого викупу ціна облігацій не може бути 
меншою ніж номінальна вартість облігацій.

12.4. Строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для 
викупу: у разі згоди Емітента на викуп облігацій у власника таких облігацій, викуп 
облігацій здійснюється Емітентом протягом 90 календарних днів від дати прий-
няття Наглядовою радою Емітента рішення про викуп облігацій за договором 
купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій. У разі викупу облігацій у 
їх власників за ініціативою Емітента, викуп облігацій здійснюється Емітентом про-
тягом 90 календарних днів від дати розміщення оголошення офіційному друкова-
ному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або отри-
мання повідомлення від Емітента за договором купівлі-продажу, що укладається 
з власником облігацій.

13. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прий-
няття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій): 
порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями не встановлюється та не 
виплачується у зв’язку з публічним розміщення іменних цільових незабезпечених 
облігацій.

14. Порядок погашення облігацій: 
14.1. дати початку і закінчення погашення облігацій: погашення облігацій здій-

снюватиметься в такі строки:
п/н Серія Дата початку 

погашення
Дата закінчення 

погашення
1. А 01.02.2020р. 31.07.2020р.

14.2. умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення 
про розміщення цільових облігацій): 

-одна облігація серії А надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадрат-
ного метру загальної площі обраного і закріпленого за власником Лоту облігацій, 
відповідно до чинного Договору про участь у будівництві, об’єкту нерухомості 
(квартири) у житловому будинку №2 другої черги будівництва житлового комплек-
су з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та під-
земним паркінгом на території, обмеженої вулицями Глибочицькою, Студент-
ською та Пимоненка у Шевченківському районі м.Києва;

Погашення облігацій серії А можливе лише за умови пред'явлення Емітенту 
Лоту облігацій в кількості, що розраховується як загальна площа квартири в ква-
дратних метрах (з точністю до однієї сотої) помножена на сто та чинного Догово-
ру про участь у будівництві об’єкту нерухомості. 
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Отримання приміщень (квартир), зазначених у відповідних Договорах про 
участь в будівництві об’єкту нерухомості, власниками облігацій відбувається 
шляхом передачі відповідного приміщення (квартири) власнику за актом 
приймання-передачі об’єкту нерухомості та передачі документів, необхідних для 
подальшого оформлення права власності на відповідне приміщення (квартиру) в 
залежності від кількості облігацій. 

Погашення облігацій здійснюватиметься Емітентом за наступною адресою: 
04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд.32-В, тел. (044) 331-71-60, ПрАТ «АБС-
УКР». 

Після прийняття Об'єкта будівництва в експлуатацію Емітент, засобами вказа-
ними в Договорі про участь у будівництві, інформує про це власників Лотів облі-
гацій та повідомляє їм, отримані від відповідних органів дані щодо фактичної за-
гальної площі об’єктів нерухомості (квартир). Погашення облігацій серії А 
відбувається шляхом надання за актом приймання-передачі об’єкту нерухомості 
відповідного приміщення (квартири) власнику Лоту облігацій відповідної загаль-
ної кількості квадратних метрів квартири загальної площі об’єкту нерухомості 
(квартири), обраної власником Лоту облігацій та зазначеної у відповідному Дого-
ворі про участь у будівництві. 

Термін пред’явлення облігацій власниками до погашення не повинен бути піз-
нішим дати закінчення погашення вказаної в п. 14.1. цього Проспекту емісії облі-
гацій. 

Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральним де-
позитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Погашення забез-
печується на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Централь-
ним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню 
початку погашення облігацій (далі – Реєстр). Реєстр складається Центральним 
депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визна-
чені законодавством про депозитарну діяльність.

При погашенні облігацій власник повинен протягом строку погашення обліга-
цій здійснити дії щодо переказу Лоту облігацій з власного рахунку у цінних папе-
рах на рахунок Емітента в Центральному депозитарії. Якщо початок погашення 
облігацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законо-
давством України, початок погашення облігацій переноситься на перший робо-
чий день після неробочого (вихідного) дня. 

Після переказу облігацій власник Лоту облігацій та Емітент підписують на-
ступні документи: 

1. Акт пред’явлення цінних паперів до погашення. 
2. Акт про погашення цінних паперів. 
3. Акт приймання-передачі об’єкту нерухомості (квартири). Подальше оформ-

лення документів на право власності на об’єкт нерухомості (квартиру) здійсню-
ється відповідно до чинного законодавства. Обов'язки Емітента щодо погашення 
облігацій вважаються повністю виконаними в день підписання з власником Лоту 
облігацій акту приймання-передачі об’єкту нерухомості (квартири), визначеного в 
Договорі про участь у будівництві. Оформлення права власності на об’єкт неру-
хомості (квартири) здійснюється власником своїми силами та за власний раху-
нок.

У Договорі про участь у будівництві, що укладається між Емітентом та влас-
ником Лоту облігацій при набутті у власність Лоту облігацій, вказується що: 

а. у випадку, якщо після здачі Об'єкту будівництва в експлуатацію за ре-
зультатами технічної інвентаризації, загальна площа об’єкта нерухомості 
(квартири) буде більшою, ніж зазначено у Договорі про участь у будівництві, 
власник Лоту облігацій зобов’язаний сплатити Емітенту таку різницю грошови-
ми коштами у порядку, встановленому у відповідному Договорі про участь у 
будівництві. 

б. У випадку, якщо після здачі Об'єкту будівництва в експлуатацію за резуль-
татами технічної інвентаризації, загальна площа об’єкта нерухомості (квартири) 
буде меншою, ніж зазначено у Договорі про участь у будівництві, Емітент 
зобов’язаний відшкодувати власнику Лоту облігацій таку різницю грошовими кош-
тами у порядку, встановленому у відповідному Договорі про участь у будівни-
цтві.

У разі, якщо на момент погашення власниками Лоту облігацій будуть декілька 
осіб, то при погашенні такого Лоту облігацій такі власники зобов’язані спільно 
пред’явити до погашення Лот облігацій та отримати об’єкт нерухомості (квартиру) 
у спільну часткову власність. 

У разі відсутності у власника Договору про участь у будівництві об’єкту неру-
хомості при пред’явленні облігацій до погашення Емітент має право на свій роз-
суд визначити об’єкт нерухомості, не закріплений за іншою особою, відповідно до 
кількості облігацій, що буде переданий власнику Лоту облігацій, як виконання 
зобов’язань Емітента.

14.3. Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням ва-
люти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у 
разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій): 
виплата номінальної вартості облігації не передбачена у зв’язку з прийняттям 
рішення про публічне розміщення іменних цільових незабезпечених облігацій.

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

у разі, якщо прийняття в експлуатацію Об’єкта будівництва, буде здійснено 
раніше дати початку погашення облігацій, Наглядова рада Емітента примає рі-
шення про дострокове погашення випуску облігацій. Емітент, засобами вказани-
ми в Договорі про участь у будівництві, інформує власників облігацій про прий-
няття Об'єкта будівництва в експлуатацію та про дострокове погашення випуску 
облігацій шляхом надсилання персональних повідомлень та здійснення оголо-
шення в офіційних виданнях Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку, у яких був опублікований Проспект емісії цих облігацій, та у місцевій пресі. 
Власники облігацій сповіщаються не пізніше ніж за 10 календарних днів до по-
чатку дострокового погашення випуску облігацій. 

У цьому разі Емітент встановлює новий термін пред'явлення облігацій серії А 
до погашення, та повідомляє власників та інших зацікавлених осіб вищевказани-
ми способами. У разі прийняття рішення про дострокове погашення випуску об-
лігацій Емітент встановлює нову (дострокову) дату початку та закінчення 
пред’явлення облігацій до погашення. Строк дострокового погашення облігацій 
не повинен перевищувати 1 (один) рік з дати початку дострокового погашення 
облігацій. Послідовність дій при достроковому погашенні випуску облігацій такі ж 
самі, як і при їх запланованому погашенні.

14.5. Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх влас-
ників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом 
рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок вста-
новлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації 
можуть бути пред'явлені для дострокового погашення): можливість достро-
кового погашення облігацій серії А за вимогою їх власників не передбачається, 
оскільки погашення цільових облігацій, що випускаються, здійснюється шляхом 
передачі у власність власнику облігацій відповідної кількості квадратних метрів 
квартири відповідно до кількості облігацій, визначених у Договорі про участь у 
будівництві.

14.6. Дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для 
погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій: у разі, якщо 
власник Лоту облігацій у визначений Проспектом емісії облігацій термін не пере-
рахував Лот облігацій, що підлягають погашенню (достроковому погашенню), зі 
свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента 
або перерахував, але не підписав акт приймання-передачі відповідного примі-
щення (квартири), то погашення облігацій шляхом отримання відповідного об’єкту 
нерухомості (квартири) здійснюється за особистим зверненням власника Лоту 
облігацій або повноважних представників власника Лоту облігацій до Емітента 
протягом місяця з дати закінчення погашення випуску облігацій за адресою: 
04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд.32-В, тел. (044) 331-71-60, ПрАТ «АБС-
УКР». 

Після настання цього терміну Емітент звільняється від обов’язку передати 
власнику Лоту облігацій відповідний об’єкт нерухомості (квартиру). Такий 
об’єкт нерухомості (квартира) може бути відчужений Емітентом на свій роз-
суд. В цьому випадку відшкодування вартості Лоту облігацій здійснюється гро-
шовими коштами за номінальною вартістю облігацій, після особистого звер-
нення власника облігацій із заявою про отримання відповідної суми коштів та 
документів, що посвідчують особу. Кошти, що підлягають сплаті, депонуються 
Емітентом на власному рахунку протягом строку, визначеного чинним законо-
давством.

15. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в 
разі оголошення ним дефолту: у випадку неспроможності Емітента викона-
ти зобов’язання у строк погашення, встановлений даним Проспектом емісії, 
Емітент за рішенням свого вищого органу управління протягом 20 днів, як ста-
ло відомо Емітенту про такий випадок, оголошує дефолт шляхом публікації 
оголошення про свою неплатоспроможність в офіційному друкованому видан-
ні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше двох 
робочих днів після прийняття відповідного рішення. В разі оголошення дефол-
ту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним законодавством, у 
тому числі процедур відновлення платоспроможності, визначених Законом 
України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом». 

16. Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій 
перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про роз-
міщення звичайних (незабезпечених) облігацій)* Застереження: обсяг випуску 
облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента. 

17. Інші відомості* Обіг облігацій здійснюється в бездокументарній формі на 
рахунках у цінних паперах, що відкриті в Депозитарній установі. Право власності 
на придбаний Лот облігації виникає з моменту зарахування такого Лоту на раху-
нок у цінних паперах нового власника облігацій в Депозитарній установі та під-
тверджується випискою з цього рахунку, яка надається Депозитарною устано-
вою. 

18. Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може роз-
глядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовір-
ність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації 
випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці доку-
менти:

Від емітента: 
Генеральний директор ПрАТ «АБС-УКР»  ___________  О.І.Сарахман
 (посада)  (підпис) М.П.  (прізвище, ім’я, 
   по батькові)

Від аудитора:
Директор ТОВ «Аф «АРАМА»  ___________  Л.І.Антипенко
 (посада)  (підпис) М.П.  (прізвище, ім’я, 
   по батькові) 

Від фондової біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне 
розміщення облігацій: 

ПАТ «фондова біржа ПфТС» 
 ____________  ___________  _____________ 
 (посада)  (підпис) М.П.  (прізвище, ім’я, 
   по батькові)
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ПРОМТЕХНОЛОГIЯ», 32556362, 
01103, м. Київ, Печерський р-н. (райони  
м. Києва), вулиця Кіквідзе, будинок 13, 
(044) 5023151

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

02.11.2017

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

promtekhnolohiya.pat.ua

Шановні акціонери

ЗАКРИТОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
фІРМИ «КНИГА»!

Повідомляємо вас, що 18 грудня 2017 року скликаються позачергові 
загальні збори акціонерів ЗАТ фірма «Книга» (код ЄДРПОУ 20298131) о 
10:30 год. за адресою фактичного місцезнаходження товариства: 51400, 
Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця центральна (ко-
лишня – Карла Маркса), будинок 27а, кімната 16.

Порядок денний: 1) Про обрання робочих органів позачергових загаль-
них зборів Товариства (лічильної комісії, голови та секретаря позачергових 
загальних зборів). 2) Про затвердження регламенту роботи позачергових 
загальних зборів акціонерів Товариства. 3) Про укладання, зміну, розірван-
ня господарських договорів. 4) Про майнові права на земельну ділянку. 5) 
Про зміну організаційно-правової форми Товариства. 6) Про відчуження 
частки у статутному капіталі Товариства Шевченко Г.В. 7) Про вихід Шев-
ченко Г.В. зі складу засновників (акціонерів) Товариства. 8) Про розподіл 
часток у статутному капіталі Товариства. 9) Про зміну місцезнаходження 
Товариства. 10) Про звільнення директора Товариства. 11) Про призначен-

ня директора Товариства. 12) Про затвердження Статуту Товариства у но-
вій редакції. 13) Про призначення уповноваженої особи перед суб’єктами 
державної реєстрації для підготування, підписання та подання необхідних 
документів від імені Товариства на проведення державної реєстрації змін 
до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 18.12.2017 року з 9:30 до 
10:15 за адресою проведення зборів акціонерів. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 11.12.2017  р. 
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам 
акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціо-
нерів на загальних зборах, оформлене у відповідності до чинного законо-
давства. Для ознайомлення із матеріалами щодо порядку денного зборів 
акціонерів звертатися у робочий час (з 09.00 до 18.00 щоденно, крім суботи 
та неділі) за адресою: 51400, м. Павлоград, вулиця Центральна (колишня – 
Карла Маркса), будинок 27а, кімната 16. Телефон для довідок: 
+380957413650. 

Директор  Шевченко А.Г.

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

НОВИНИ

фондовые индексы Украины в среду 
скорректировались вниз

Украинские биржевые индексы завершили торги в 
среду умеренным снижением: индикатор «Украинской 
биржи» (УБ) просел на 0,79% - до 1265,39 пункта, индекс 
ПФТС – на 0,17%, до 300,83 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,8 млн грн и почти весь 
был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 210,5 млн грн, в 
том числе акциями – 0,37 млн грн.

Среди индексных акций УБ наиболее подешевели бу-
маги Райффайзен Банка Аваль (-1,51%), «Центрэнерго» 
(-0,92%) и «Мотор Сичи» (-0,74%).

Выросли в цене только акции «Донбассэнерго» 
(+0,34%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(-0,79%) и «Мотор Сичи» (-0,39%).

Торги на Варшавской фондовой бирже в среду не про-
ходили в связи с выходным по случаю Дня всех святых.

Принятие закона  
о «номинальном держателе» откроет путь 
для миллиардных внешних инвестиций в 

Украину – центральный депозитарий
Внешние инвесторы готовы вложить в Украину милли-

ардные инвестиции, если Верховная Рада узаконит ин-
ститут «номинального держателя», заявляет Нацио-

нальный депозитарий Украины (НДУ, Центральный 
депозитарий).

«Украинская экономика может получить инвестиции 
от зарубежных инвесторов, гривневый эквивалент кото-
рых составляет около 100 млрд, если в ближайшее вре-
мя Верховная Рада примет закон «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Украины 
относительно содействия привлечению иностранных ин-
вестиций» №6141 от 3 февраля 2017 года», - отмечено в 
сообщении на веб-сайте НДУ.

Центральный депозитарий напоминает, что разработка 
указанного закона проходила в рамках реформирования 
инфраструктуры фондового рынка Украины, которым в на-
стоящее время занимается НДУ в сотрудничестве с Нацко-
миссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 
и Национальным банком Украины (НБУ). Закон предпола-
гает внедрение концепции «номинального держателя» в 
украинское правовое пространство. Наличие такого инсти-
тута – одно из базовых условий для обеспечения благопри-
ятного инвестиционного климата в любой стране.

Кроме того НДУ указывает, что 20 июня 2017 года про-
ект закона был рекомендован к принятию в первом чте-
нии комитетом по вопросам финансовой политики и бан-
ковской деятельности Рады. Однако по истечению 
четырех месяцев документ так и не был рассмотрены в 
парламенте.

«Глобальные институциональные инвесторы и их фи-
нансовые посредники, которые работают на украинском 
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рынке ценных бумаг, сталкиваются с рядом проблем, и 
одна из них – отсутствие концепции «номинального дер-
жателя». Это не позволяет трастам, публичным пенси-
онным фондам и другим учреждениям, юридически при-
знанным, как хозяйствующие субъекты в своих странах, 
открывать в Украине отдельные счета в ценных бумагах 
в банках-кастодианах. Как следствие, они не могут вы-
полнять транзакции и подписывать соглашения о купле-
продаже от своего имени», - цитирует НДУ заявление 
Ассоциации глобальных кастодианов (AGC).

Центральный депозитарий также обращает внимание, 
что глобальные кастодианы, входящие в состав AGC – 
финансовые учреждения, предоставляющие услуги по 
хранению ценных бумаг и обслуживанию активов на 
рынках по всему миру. Среди них BNP Paribas; BNY 
Mellon; Citibank, N.A.; Deutsche Bank; HSBC Securities 
Services; JP Morgan и др. К их финансовому посредниче-
ству прибегает подавляющее большинство институцио-
нальных инвесторов, желающих вложить средства в 
экономику той или иной страны.

«В настоящее время законодательство Украины не 
обеспечивает надлежащий правовой режим учета прав 
собственности для клиентов банков-посредников. Счет 
в ценных бумагах может быть только прямым, то есть 
открываться на имя владельца. Такое ограничение яв-
ляется крайне нежелательным, поскольку ситуация в 
Украине такова, что на банковские счета могут наклады-
ваться взыскания, в результате чего собственник счета 
больше не может осуществлять какие-либо операции со 
своими ценными бумагами», - цитируется в сообщении 
глава правления НДУ Миндаугас Бакас.

«Внедрение института «номинального держателя» 
уберет ряд барьеров, препятствующих притоку 
иностранных инвестиций в нашу экономику. Такие 
финансовые ресурсы смогут заменить значительную 
часть кредитов от нерезидентов и остановить рост 
внешнего долга Украины», - приведены в сообщении 
слова председателя наблюдательного совета НДУ Игоря 
Митюкова.

По оценкам экспертов НДУ, принятие закона №6141 в 
ближайшее время позволит увеличить долю иностран-
ного капитала до 30% с практически нулевого уровня. 
Привлечение инвестиций укрепит гривну и станет драй-
вером для либерализации валютного регулирования. 
Благодаря специальному пункту об обязательном рас-
крытии информации о конечных владельцах (бенефи-
циарах) существенно увеличится прозрачность фондо-
вого рынка, что позволит избежать злоупотреблений, 
связанных с сокрытием доходов.

ЕБРР разместил на LSE годовые 
дисконтные облигации на 250 млн грн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
10 октября выпустил дисконтные облигации на 250 млн 
грн, сообщается на веб-сайте Лондонской фондовой 
биржи.

Ценные бумаги номинированы в гривне, однако рас-
четы проходят в долларах США.

Цена выпуска облигаций была установлена на уров-
не 91,324% номинала. Соответственно банк привлек 
228,31 млн грн или $8 млн 628,808 тыс.

Срок обращения ценных бумаг - до 10 октября 2018 
года.

Организатором выпуска выступил JP Morgan.
Облигации включены в листинг Лондонской фондовой 

биржи.
Ранее, 2 августа, ЕБРР выпустил годовые облигации 

на $10 млн, выплаты по которым привязаны к средне-
взвешенному курсу гривни на межбанковском валютном 
рынке. Срок обращения ценных бумаг – до 2 августа 
2018 года. Процентный доход начисляется и выплачива-
ется вместе с погашением по ставке 9,5% годовых.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» стар-
ший советник ЕБРР Антон Усов, это был пробный вы-
пуск. Не исключено, что в будущем банк проведет новые 
размещения.

Помимо этого, Международный банк реконструкции и 
развития 12 октября выпустил дисконтные облигации на 
200 млн грн. Ценные бумаги номинированы в гривне, од-
нако расчеты проходят в долларах США. Цена выпуска 
облигаций была установлена на уровне 83% номинала. 
Соответственно банк привлек 166 млн грн или  
$6 млн 247,647 тыс.

ЕБРР является крупнейшим международным финансо-
вым инвестором в Украине. С начала деятельности Банка 
в стране в 1993 году его совокупные обязательства соста-
вили почти 12,2 млрд евро в рамках 377 проектов.

Доллар дешевеет в ожидании выдвижения 
Пауэлла на пост главы фРС

Доллар в четверг дешевеет к большинству валют раз-
витых стран, долларовый индекс снижается самыми бы-
стрыми темпами за три недели. Как ожидается, президент 
США Дональд Трамп в четверг объявит о выдвижении 
Джерома Пауэлла на пост председателя Федеральной 
резервной системы (ФРС), пишет Financial Times.

В настоящее время Дж.Пауэлл входит в состав совета 
управляющих ФРС. Ожидается, что он продолжит поли-
тику осторожной отмены стимулирующих мер, введен-
ных в период последнего кризиса, то есть будет медлен-
но повышать процентную ставку и сокращать активы на 
балансе ЦБ. В то же время, возможно, он будет прояв-
лять меньше жесткости в вопросах регулирования участ-
ников финансового рынка.

Д.Трамп беседовал с Дж.Пауэллом во вторник.
Вместе с тем источники в Белом доме утверждают, 

что президент еще может изменить мнение.
Евро к 9:12 мск 2 ноября стоил $1,1656 по сравнению 

с $1,1619 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.
Также курс доллара в четверг снизился к иене на 0,2% 

- до 113,91 иены/$1, евро в паре с японской нацвалютой 
слабо дорожает - 132,78 иены против 132,67 в среду.

«Слабость доллара связана с тем фактом, что назна-
чение Пауэлла будет «голубиным» фактором для 
денежно-кредитной политики», - отметил старший управ-
ляющий департамента рыночных решений SMBC Trust 
Bank Симон Пьянфетти.

Между тем ФРС сохранила процентные ставки по ито-
гам заседания 31 октября - 1 ноября и отметила рост 
экономической активности в США «уверенными темпа-
ми», тогда как на сентябрьском заседании подъем ха-
рактеризовался как умеренный.
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Нефть стабильна в четверг  
после снижения накануне,  

Brent выше $60,5 за баррель
Цены на нефть эталонных марок колеблются вяло и 

разнонаправленно в ходе азиатских торгов в четверг по-
сле ослабления накануне из-за ожидаемого роста не-
фтедобычи в США, пишет MarketWatch.

Цена январских фьючерсов на нефть Brent на лон-
донской бирже ICE Futures к 8:10 МСК повысилась на  
6 центов (0,10%) - до $60,55 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в декабре на электронных 
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подеше-
вела на 1 цент (0,02%) - до $54,29 за баррель.

По итогам сессии в среду котировка фьючерса на 
Brent опустилась на $0,45 (0,7%), до $60,49 за баррель. 
Цена WTI уменьшилась на $0,08 (0,2%), до $54,30 за 
баррель. В ходе торгов 1 ноября обе марки поднимались 
до самых высоких отметок с июля 2015 года.

Добыча нефти в США на прошлой неделе повысилась 
на 46 тыс. баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют дан-
ные американского министерства энергетики. Экспорт 
нефти из США установил новый рекорд - 2,133 млн б/с. 
Нетто-импорт нефти в страну впервые опустился ниже  
2 млн б/с

При этом, по данным опроса Thomson Reuters, добы-
ча нефти ОПЕК снизилась в октябре на 80 тыс. б/с, до 
32,78 млн б/с. Таким образом, международные догово-
ренности об ограничении нефтедобычи выполнялись на 
92% против 86% в сентябре.

фРС не стала менять базовую ставку, 
оставив ее в диапазоне 1-1,25%,  

как и ожидалось
Федеральная резервная система (ФРС) США по ито-

гам заседания, которое состоялось 31 октября и 1 ноя-
бря, приняла решение сохранить процентную ставку по 
федеральным кредитным средствам (federal funds rate) 
в диапазоне 1-1,25% годовых, говорится в коммюнике 
Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC совпало с ожиданиями подавляюще-
го большинства экономистов и участников рынка.

Руководство ФРС отметило стабильный рост амери-
канской экономики и признало, что основной показатель 
инфляции в США остается недостаточно высоким и что 
такая ситуация, скорее всего, сохранится в краткосроч-
ной перспективе.

Тем не менее, центробанк выразил уверенность в том, 
что в среднесрочной перспективе инфляция достигнет 
таргетируемого уровня в 2%.

«Информация, полученная после сентябрьского засе-
дания FOMC, указывает на продолжающееся укрепление 
рынка труда и стабильный рост экономической активно-
сти, несмотря на последствия ураганов «, - говорится в 
коммюнике.

В предыдущем коммюнике рост активности характе-
ризовался как «умеренный».

«Несмотря на то, что из-за ураганов наблюдалось со-
кращение числа рабочих мест в сентябре, уровень без-
работицы продолжил снижаться, - отмечается в сообще-
нии. - Потребительские расходы росли умеренными 

темпами, а темпы роста вложений бизнеса в основной 
капитал ускорились в последние кварталы».

«Цены на бензин выросли после ураганов, что привело 
к повышению общего показателя инфляции в сентябре, 
тогда как без учета цен на продукты питания и топливо ин-
фляция осталась недостаточно сильной», - отмечается в 
документе.

«Оба показателя в последние 12 месяцев снизились в 
этом году и находятся ниже 2%», - говорится в сообще-
нии FOMC.

«Рыночные показатели инфляционной компенсации 
остаются низкими, показатели долгосрочных инфляци-
онных ожиданий, основанные на опросах, в целом не-
значительно изменились», - говорится в документе.

«Обязанностью FOMC является содействие макси-
мальному трудоустройству населения и ценовой ста-
бильности. Негативные последствия ураганов и восста-
новительные работы окажут влияние на экономическую 
активность, занятость и инфляцию в ближайшей пер-
спективе, однако прошлый опыт позволяет предполо-
жить, что последствия ураганов вряд ли существенно 
изменят курс американской экономики в среднесрочной 
перспективе», - отмечается в заявлении.

«Соответственно, FOMC по-прежнему ожидает, что 
при постепенной корректировке характера денежно-
кредитной политики экономическая активность будет 
увеличиваться умеренными темпами, а показатели рын-
ка труда несколько укрепятся. Ожидается, что инфляция 
в годовом выражении останется несколько ниже 2% в 
ближайшее время, но стабилизируется около целевого 
уровня FOMC в 2% в среднесрочной перспективе», - го-
ворится в заявлении.

«Краткосрочные риски для экономического прогноза 
выглядят примерно сбалансированными, однако FOMC 
внимательно отслеживает показатели инфляции», - от-
мечается в документе.

«С учетом прошлых и ожидаемых условий на рынке 
труда и инфляции, комитет принял решение о сохране-
нии целевого диапазона процентной ставки по феде-
ральным кредитным средствам 1-1,25%. Курс денежно-
кредитной политики остается стимулирующим, 
поддерживая некоторое улучшение условий на рынке 
труда в дальнейшем и устойчивый возврат к 2%-ной ин-
фляции», - сообщил Федрезерв.

«При определении сроков и размеров будущих кор-
ректировок целевого диапазона процентной ставки по 
федеральным кредитным средствам комитет будет оце-
нивать как уже реализованные, так и ожидаемые эконо-
мические условия в сравнении с целевыми показателя-
ми: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 
2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр инфор-
мации, включая показатели условий на рынке труда, ин-
дикаторы инфляционного давления и инфляционных 
ожиданий, а также данные об изменении финансовых и 
международных условий», - отмечается в документе.

«Комитет будет внимательно отслеживать фактиче-
ское и ожидаемое изменение инфляции относительно 
целевого уровня. ФРС ожидает, что характер изменений 
экономической конъюнктуры даст основания для посте-
пенного увеличения процентной ставки. В течение 
какого-то времени процентная ставка, вероятно, оста-
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нется ниже уровня, который будет преобладать в долго-
срочной перспективе. Однако фактическая траектория 
изменения процентной ставки будет зависеть от эконо-
мического прогноза, основанного на поступающих дан-
ных», - разъясняет ФРС.

«Программа нормализации баланса, которая была 
начата в октябре 2017 года, продолжается «, - отмечает-
ся в документе.

Решения были приняты единогласно всеми 9 голосу-
ющими членами FOMC.

Следующее заседание FOMC - последнее в 2017 году  - 
состоится 12-13 декабря. Согласно ожиданиям участни-

ков рынка и членов руководства ФРС, на нем ставка бу-
дет повышена на 0,25 процентного пункта, до 1,25-1,5%.

Следующее заседание может стать предпоследним 
для главы Федрезерва Джанет Йеллен - ее полномочия 
истекают в феврале следующего года. Кандидатура но-
вого председателя ФРС, как ожидается, будет объявле-
на в четверг; по слухам, фаворитом является член со-
вета управляющих Федрезерва Джером Пауэлл.

При подготовке раздела «Новости»  
использованы материалы  

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АБС-УКР 27
2. ПРАТ АК «ПЕРЛИНА» 7
3. ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» 26
4. АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 4
5. АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 6
6. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 10
7. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 10
8. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 11
9. ПАТ АТ НАУКОВО-РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ 26

10. ПАТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ 5
11. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» 14
12. ПАТ ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ 5
13. ПРАТ ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО 22
14. ПАТ ДІВІ БАНК 11
15. ПАТ ДІВІ БАНК 12
16. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ 21
17. ПРАТ ДОБРОБУТ 18
18. ПРАТ ДОНЕЦЬККОКС 12
19. ПРАТ ДОНЕЦЬККОКС 25
20. ПАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 4
21. ПРАТ ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 12
22. ПРАТ ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 12
23. ПРАТ ЗАВОД «ФРЕГАТ» 6
24. ПРАТ ІЗЮМСЬКЕ 9
25. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД 19
26. ПРАТ КАТП-1028 5
27. ПАТ КБ «ЦЕНТР» 26
28. ТОВ КИЇВГУМА 10
29. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 21
30. ПРАТ КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 5
31. ПРАТ КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 13
32. ПРАТ МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ 17
33. ПАТ МЕГАБАНК 17
34. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 17
35. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 16
36. ПУАТ НЛЗ 13
37. ПРАТ ПЕЕМ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 13
38. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ МОНТАЖНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД 10
39. ПАТ ПРОМТЕХНОЛОГІЯ 56
40. ПАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ 23
41. ПАТ СПЕКТР-СМІЛА 9
42. ПРАТ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК» 6
43. ПРАТ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК» 8
44. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС» 23
45. ПАТ СУМИ -АВТО 8
46. ПАТ ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2» 4
47. ПАТ ТЕТІЇВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 22
48. ПРАТ ТКШЗ 25
49. ПРАТ УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА» 9
50. ПАТ УКРНДІІНЖПРОЕКТ (ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ»)
15

51. ПРАТ УКРРОСМЕТАЛ 7
52. ПАТ УНІВЕРМАГ ДТЯЧИЙ СВІТ 22
53. ПРАТ ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД» 56
54. ЗАТ ФІРМА «КНИГА» 17
55. ПРАТ ФІРМА «РЕАГЕНТ» 11
56. ПАТ ХАРКІВ-АВТО 23
57. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 21
58. ПАТ ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ ЕКО ДІМ 24
59. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 24
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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 № 17209
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
02.11.2017 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

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


