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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.08.2018  м. Київ  № 546

Про затвердження Змін до 
Положення про функціону-
вання фондових бірж

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2018 року за № 992/32444

Відповідно до абзацу другого статті 3, пунктів 1, 5 час-
тини першої, пунктів 1, 7 частини другої статті 7, пунк-
ту  13 статті 8 Закону України «Про державне регулюван-
ня ринку цінних паперів в Україні», статей 23, 25 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону 
України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвести-
цій емітентами цінних паперів» Національна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Положення про функціонуван-

ня фондових бірж, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 лис-

топада 2012 року № 1688, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2082/22394 (із 
змінами), що додаються.

2. Фондовим біржам щодо цінних паперів, які на дату 
набрання чинності цим рішенням знаходяться у біржово-
му списку, здійснити таке:

у строк не більше одного місяця з дати набрання чин-
ності цим рішенням письмово повідомити емітентів таких 
цінних паперів про необхідність до 01 січня 2019 року 
привести свою діяльність у відповідність до вимог цього 
рішення щодо умов перебування цінних паперів у біржо-
вому реєстрі, зокрема оформлення проспекту цінних па-
перів згідно з вимогами законодавства України, або у 
біржовому списку без унесення до біржового реєстру;

у строк не більше 15 днів з дати набрання чинності 
цим рішенням письмово повідомити емітентів цінних па-
перів, які є приватними акціонерними товариствами, про 
необхідність надати фондовій біржі інформацію щодо 
наявності (відсутності) у статуті такого приватного акціо-
нерного товариства переважного права його акціонерів 
на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до про-
дажу третій особі. 

3. Фондовим біржам протягом трьох місяців з дати на-
брання чинності цим рішенням привести свою діяльність 
у відповідність до вимог цього рішення.

4. Департаменту методології регулювання професій-
них учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забез-
печити:

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 546 від 03.08.2018 р.
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подання цього рішення для здійснення експертизи на 
відповідність Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у 
справах Європейського суду з прав людини Міністерства 
юстиції України; 

подання цього рішення на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
03 серпня 2018 року № 546
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України
31 серпня 2018 року за 
№ 992/32444

Зміни 
до Положення про функціонування фондових бірж

1. У пункті 2 розділу І:
абзац восьмий викласти в такій редакції:
«біржові торги – організоване подання учасниками 

торгів заявок на купівлю-продаж цінних паперів та інших 
фінансових інструментів, які призвели до укладання на 
фондовій біржі біржових контрактів (договорів) відповід-
но до законодавства та правил фондової біржі;»;

в абзаці двадцятому слова «відповідного рівня» ви-
ключити;

доповнити пункт після абзацу двадцять сьомого нови-
ми абзацами двадцять восьмим, двадцять дев’ятим та-
кого змісту:

«передсесійний період – визначений фондовою бір-
жею період часу торговельного дня, протягом якого на 
фондовій біржі здійснюються подання учасниками торгів 
адресних заявок і заявок РЕПО та укладання біржових 
контрактів (договорів) за такими заявками та/або подан-
ня учасниками торгів заявок на купівлю-продаж цінних 
паперів та інших фінансових інструментів;

післясесійний період – визначений фондовою біржею 
період часу торговельного дня, протягом якого на фон-
довій біржі здійснюються подання учасниками торгів 
адресних заявок і заявок РЕПО та укладання біржових 
контрактів (договорів) за такими заявками;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять восьмий – сорок шос-
тий вважати відповідно абзацами тридцятим – сорок 
восьмим;

абзац тридцять восьмий викласти в такій редакції:
«торговельна сесія – визначений фондовою біржею 

період часу торговельного дня, протягом якого на фон-

довій біржі здійснюються подання учасниками торгів за-
явок на купівлю-продаж цінних паперів, інших фінансо-
вих інструментів та укладання біржових контрактів 
(договорів), у тому числі за участю маркет-мейкера;»;

абзац тридцять дев’ятий доповнити реченням такого 
змісту: «Торговельний день вважається таким, що не від-
бувся, якщо протягом визначеного фондовою біржею пе-
ріоду часу не було укладено жодного біржового контрак-
ту (договору).»;

доповнити пункт після абзацу сорок сьомого новим 
абзацом сорок восьмим такого змісту:

«Терміни «підприємства, що становлять суспільний ін-
терес», «великі підприємства» вживаються у значеннях, 
визначених Законом України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні».».

У зв’язку з цим абзац сорок восьмий вважати абзацом 
сорок дев’ятим.

2. У розділі ІІ:
1) у пункті 3:
абзаци десятий – дванадцятий виключити.
У зв’язку з цим абзаци тринадцятий, чотирнадцятий 

вважати відповідно абзацами десятим, одинадцятим;
доповнити пункт після абзацу дев’ятого новими абза-

цами десятим – двадцятим такого змісту:
«Порядок організації та проведення біржових торгів, 

зокрема, повинен містити процедури запобігання маніпу-
люванню цінами під час здійснення операцій з цінними 
паперами та іншими фінансовими інструментами у разі 
їх запровадження в обіг на фондовій біржі.

Правила фондової біржі у разі здійснення нею клірин-
гу та розрахунків за фінансовими інструментами іншими, 
ніж цінні папери, складаються також з порядку:

здійснення клірингу та розрахунків за укладеними на 
фондовій біржі деривативами;

здійснення заходів із зниження ризиків невиконання 
укладених на фондовій біржі деривативів, у тому числі 
порядок примусового закриття позицій, встановлення лі-
мітів концентрації деривативів з поставкою на певний 
базовий актив в одного учасника біржових торгів. 

Порядок здійснення клірингу та розрахунків за укладе-
ними на фондовій біржі деривативами має містити, зо-
крема:

права та обов’язки учасників клірингу;
порядок визначення прав та зобов'язань учасників клі-

рингу за укладеними деривативами та порядок їх обліку;
порядок забезпечення виконання зобов'язань за укла-

деними деривативами;
порядок виконання розрахункових деривативів та/або 

порядок виконання деривативів з поставкою; 
порядок взаємодії учасників клірингу з біржею та інши-

ми суб'єктами клірингу, порядок здійснення документоо-
бігу між ними;

порядок формування та використання гарантійного 
фонду.».

У зв’язку з цим абзаци десятий, одинадцятий вважати 
відповідно абзацами двадцять першим, двадцять другим;

2) у пункті 5:
абзаци перший, другий викласти в такій редакції:
«5. Правила фондової біржі є обов'язковими для ви-

конання фондовою біржею, членами фондової біржі, 
учасниками біржових торгів, емітентами, цінні папери 
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яких унесені до біржового реєстру, та емітентами, цінні 
папери яких унесені за ініціативою або згодою емітента 
до біржового списку як позалістингові цінні папери. 

Правила фондової біржі регулюють відносини між емі-
тентами, цінні папери яких унесені до біржового реєстру/
емітентами, цінні папери яких унесені за ініціативою або 
згодою емітента до біржового списку як позалістингові 
цінні папери, та фондовою біржею, а саме:»;

абзац третій після слова «емітентом» доповнити сло-
вами «регулярної та»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«повідомлення емітентом про дату оприлюднення на 

власному веб-сайті календарного плану розміщення у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або 
через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення 
регульованої інформації від імені учасників фондового 
ринку, та на власному веб-сайті інформації, документів 
та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відпо-
відно до законодавства, крім особливої інформації.».

3. У розділі ІІІ:
1) абзац сьомий пункту 1 доповнити реченням такого 

змісту: «Торговельний день може мати передсесійний та 
післясесійний періоди.»;

2) у пункті 2:
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«порядок надання доступу до переліку та реквізитів зая-

вок, поданих протягом торговельної сесії та протягом перед-
сесійного і післясесійного періодів (у разі їх наявності);»;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
«процедури, що застосовуються фондовою біржею у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій, включаючи опис 
таких ситуацій, в ході торговельної сесії та в передсесій-
ний і післясесійний періоди (у разі наявності);»;

3) абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:
«5. Допуск цінних паперів до торгівлі на фондовій біржі 

здійснюється шляхом їх внесення до біржового списку та 
біржового реєстру (допуск цінних паперів до торгів на фон-
довій біржі у частині включення до біржового реєстру) або 
без внесення до біржового реєстру, крім випадків, зазна-
чених у цьому пункті. Допуск інших фінансових інструмен-
тів до торгівлі на фондовій біржі здійснюється шляхом їх 
внесення до біржового списку фінансових інструментів.»;

4) пункт 6 виключити.
У зв’язку з цим пункти 7 – 24 вважати відповідно пунк-

тами 6 – 23;
5) пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Біржовий список повинен містити щонайменше 

такі дані: найменування та код за ЄДРПОУ емітента; між-
народний ідентифікаційний номер (у разі якщо його на-
явність передбачена законодавством), реєстраційний 
код Єдиного державного реєстру інститутів спільного ін-
вестування для цінних паперів інститутів спільного інвес-
тування; вид цінного папера; номінальну вартість; кіль-
кість цінних паперів відповідного виду в обігу; кількість 
цінних паперів у випуску (для облігацій); дані щодо дер-
жавної реєстрації випуску цінного папера (у разі якщо 
державна реєстрація випуску передбачена законодав-
ством); інші показники, необхідні для ідентифікації цінно-
го папера; дані щодо перебування цінного папера у ліс-
тингу; дату внесення цінного папера до біржового 
списку.»;

6) у пункті 7:
абзац другий після слів «відповідно до» доповнити 

словами «цього Положення та»;
абзац третій викласти в такій редакції:
«Фондова біржа щороку та щокварталу (у разі роз-

криття емітентом відповідно до законодавства проміжної 
фінансової звітності) перевіряє емітента, цінні папери 
якого знаходяться у біржовому списку, на відповідність 
ознакам фіктивності протягом 60 календарних днів (30 
календарних днів при проведенні щоквартальної пере-
вірки) після закінчення передбаченого законодавством 
граничного строку для розкриття емітентом регулярної 
річної та проміжної звітної інформації, а також при вне-
сенні цінних паперів до біржового списку.»; 

абзац четвертий виключити.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відпо-

відно абзацами четвертим, п’ятим;
доповнити пункт після абзацу четвертого новими аб-

зацами п’ятим, шостим такого змісту:
«Фондова біржа щодо емітентів, цінні папери яких до-

пущені до торгів на такій фондовій біржі, протягом 30 ро-
бочих днів після 31 січня кожного року, наступного за ро-
ком, у якому цінні папери емітентів були внесені до 
біржового списку та/або перебували в ньому, перевіряє 
наявність станом на 31 січня відповідного року оприлюд-
нення такими емітентами на їх веб-сайтах календарного 
плану розміщення у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяль-
ність з оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті ін-
формації, документів та повідомлень, оприлюднення 
яких вимагається відповідно до законодавства, крім осо-
бливої інформації. 

Фондова біржа перевіряє наявність розміщених у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або че-
рез особу, яка провадить діяльність з оприлюднення ре-
гульованої інформації від імені учасників фондового 
ринку, даних про емітента, цінні папери якого допущені 
до торгів на такій біржі, розміщення яких вимагається 
відповідно до законодавства України, зокрема щодо 
складання фінансової звітності та консолідованої фінан-
сової звітності за міжнародними стандартами фінансової 
звітності; утворення бухгалтерської служби на чолі з го-
ловним бухгалтером, до складу якої входить не менше 
двох осіб (крім інститутів спільного інвестування), та при-
значення на посаду головного бухгалтера особи, яка від-
повідає вимогам, визначеним законодавством.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом сьо-
мим;

7) доповнити розділ після пункту 7 новими пунктами 
8,  9 такого змісту:

«8. У разі отримання фондовою біржею заявки про до-
пуск до торгівлі акцій публічного акціонерного товариства 
та/або великого підприємства фондова біржа перевіряє 
сумарну вартість пакета цінних паперів, який пропону-
ється до продажу, яка має становити не менше 
5000000 грн. 

Сумарна вартість пакета акцій, який пропонується до 
продажу, розраховується шляхом множення розміру 
власного капіталу за даними останньої річної фінансової 
звітності акціонерного товариства на розмір частки, яку 
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становить такий пакет акцій від розміру статутного капі-
талу акціонерного товариства. 

Якщо сумарна вартість пакета акцій, який пропонуєть-
ся до продажу, становить 5000000 грн або більше, фон-
дова біржа письмово повідомляє емітента цих акцій про 
отримання фондовою біржею заявки про допуск до тор-
гівлі акцій та про внесення акцій до біржового списку (із 
зазначенням дати внесення).

9. У разі отримання фондовою біржею заявки про до-
пуск до торгівлі інших, ніж акції, цінних паперів або акцій 
підприємства, що не зазначене в абзаці першому пункту 
8 цього розділу, фондова біржа надсилає такому емітен-
ту повідомлення, яке має містити інформацію про:

отримання фондовою біржею заявки про допуск до 
торгівлі його цінних паперів;

те, що наслідком включення цінних паперів до біржо-
вого списку є віднесення емітента цих цінних паперів до 
підприємств, що становлять суспільний інтерес;

необхідність отримання від емітента письмової згоди/
незгоди на включення його цінних паперів до біржового 
списку.

Фондова біржа вносить цінні папери до біржового 
списку після отримання письмової згоди емітента та по-
відомляє ініціатора (ініціаторів) внесення цінних паперів 
до біржового списку про внесення цінних паперів до бір-
жового списку (із зазначенням дати внесення).».

У зв’язку з цим пункти 8 – 23 вважати відповідно пунк-
тами 10 – 25;

пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Допуск цінних паперів іноземних емітентів до тор-

гів може здійснюватись виключно у разі допуску таких 
цінних паперів до обігу на території України у порядку, 
встановленому законодавством.

Порядок внесення до біржового списку та біржового 
реєстру цінних паперів іноземного емітента, який отри-
мав допуск до обігу на території України, встановлюєть-
ся правилами фондової біржі.»;

пункт 11 виключити.
У зв’язку з цим пункти 12 – 25 вважати відповідно пунк-

тами 11 – 24; 
8) у пункті 12:
в абзаці четвертому слова «як позалістингових цінних 

паперів» виключити;
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«порушення справи про банкрутство емітента, вине-

сення ухвали про його санацію, прийняття вищим орга-
ном емітента або судом рішення про припинення емітен-
та або його банкрутства, про що інформацію 
оприлюднено у порядку, встановленому законодав-
ством;»;

абзац десятий виключити.
У зв’язку з цим абзаци одинадцятий – двадцятий вва-

жати відповідно абзацами десятим – дев’ятнадцятим; 
доповнити пункт після абзацу одинадцятого новим аб-

зацом дванадцятим такого змісту:
«нерозміщення емітентом до 31 січня кожного року, 

наступного за роком, у якому цінні папери цього емітента 
були внесені до біржового списку та/або перебували в 
ньому, календарного плану розміщення у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії або через особу, 
яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасників фондового ринку, та на 
власному веб-сайті інформації, документів та повідо-
млень, оприлюднення яких вимагається відповідно до 
законодавства, крім особливої інформації;».

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – дев’ятнадцятий 
вважати відповідно абзацами тринадцятим – двадця-
тим;

абзац тринадцятий після слова «Комісії» доповнити 
словами «або через особу, яка провадить діяльність з 
оприлюднення регульованої інформації від імені учасни-
ків фондового ринку»;

абзац шістнадцятий після слова «зупинення» допо-
внити словами «чи анулювання»;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:
«зупинення Комісією внесення змін до системи депо-

зитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів емі-
тента.»;

доповнити пункт після абзацу вісімнадцятого новим 
абзацом дев’ятнадцятим такого змісту:

«Не допускається внесення та перебування у біржово-
му списку акцій емітента – приватного акціонерного то-
вариства, кількість акціонерів якого не перевищує 100 
осіб та статутом якого передбачено переважне право 
його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх 
власником до продажу третій особі, за наявності у фон-
дової біржі такої інформації.».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий, двадцятий 
вважати відповідно абзацами двадцятим, двадцять пер-
шим;

9) у пункті 13:
підпункт 13.1 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 13.2 – 13.10 вважати відпо-

відно підпунктами 13.1 – 13.9;
підпункт 13.1 викласти в такій редакції:
«13.1. Фондова біржа зобов’язана зупинити торги ліс-

тинговим цінним папером та/або цінним папером, який 
використовується для розрахунку біржового фондового 
індексу, у режимах торгів, які беруть участь у формуванні 
поточної ціни цінного папера, залежно від ступеня зміни 
поточної ціни. У разі зміни значення поточної ціни лістин-
гового цінного папера та/або цінного папера, який вико-
ристовується для розрахунку біржового фондового ін-
дексу, від останньої ціни закриття торговельного дня не 
менше ніж на 20% у бік збільшення або зменшення про-
тягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної 
зміни біржові торги цим цінним папером зупиняються на 
1 годину, але не більше ніж до закінчення торговельного 
дня. У разі якщо після поновлення торгів відбувається 
зміна поточної ціни лістингового цінного папера та/або 
цінного папера, який використовується для розрахунку 
біржового фондового індексу, від останньої ціни закриття 
попереднього торговельного дня не менше ніж на 40% у 
бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин по-
спіль з моменту фіксації зазначеної зміни, біржові торги 
цим цінним папером зупиняються до закінчення торго-
вельного дня.»; 

доповнити підпункт 13.3 новим абзацом такого змісту:
«У разі зміни поточної ціни позалістингового цінного 

папера, розрахованої у певний торговельний день, у бік 
збільшення або зменшення на 75 % або більше від ціни 
закриття хоча б одного з п’яти попередніх торговельних 
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днів, біржові торги цим цінним папером зупиняються на 
1 годину, але не більше ніж до закінчення торговельного 
дня.»;

у підпункті 13.4 цифри «13.1 – 13.4» замінити цифра-
ми «13.1, 13.3»;

у підпункті 13.5 цифри «13.1, 13.2, 13.4» замінити циф-
рами «13.1 – 13.3»;

у підпункті 13.7 цифри «13.1 - 13.4 та 13.6» замінити 
цифрами «13.1 – 13.3 та 13.5»;

10) у пункті 24:
абзац другий виключити.
У зв’язку з цим абзаци третій – двадцять п’ятий вважа-

ти відповідно абзацами другим – двадцять четвертим;
абзаци четвертий – тринадцятий виключити.
У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – двадцять чет-

вертий вважати відповідно абзацами четвертим – чотир-
надцятим.

4. У розділі ІV:
1) назву розділу викласти у такій редакції:
«IV. Порядок здійснення допуску цінних паперів до 

торгів на фондовій біржі в частині включення до біржово-
го реєстру»;

2) пункти 1, 2 викласти у такій редакції:
«1. До біржового реєстру заносяться цінні папери, які 

пройшли процедуру лістингу. 
2. Заявка про допуск цінних паперів до біржових торгів 

в частині включення до біржового реєстру може подава-
тися: емітентом в процесі емісії цінних паперів; емітен-
том щодо викуплених цінних паперів; оферентом щодо 
продажу належних йому цінних паперів. 

Заявка про допуск цінних паперів до біржових торгів в 
частині включення до біржового реєстру подається за 
умови дійсності проспекту цінних паперів, затверджено-
го Комісією, та його оприлюднення, крім випадків, визна-
чених законом. 

Проспект цінних паперів, які включені до біржового ре-
єстру, має бути дійсним та оприлюдненим в установле-
ному законодавством порядку.

Особа, яка подає заявку про допуск цінних паперів до 
біржових торгів в частині включення до біржового реєстру, 
надає фондовій біржі інформацію, необхідну для унесен-
ня та перебування цінних паперів у біржовому реєстрі.

Цінні папери можуть бути виключені з біржового реє-
стру за ініціативи емітента цих цінних паперів.»; 

3) пункт 3 виключити.
У зв’язку з цим пункти 4 – 14 вважати відповідно пунк-

тами 3 – 13;
4) абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції: 
«3. Унесення та перебування цінних паперів у біржо-

вому реєстрі здійснюються з дотриманням умов, визна-
чених пунктом 2 цього розділу, за наявності договору з 
емітентом, а також за умови відповідності таким міні-
мальним вимогам:»;

5) пункти 5 – 7 викласти у такій редакції:
«5. При визначенні строку існування емітента, зазна-

ченого у підпунктах 3.1, 3.2 пункту 3, пункті 4 цього розді-
лу, також враховується строк існування юридичної осо-
би, у тому числі створеної шляхом реорганізації. 

6. Протягом усього періоду перебування цінного папе-
ра у біржовому реєстрі цінний папір та його емітент пови-
нні відповідати лістинговим вимогам.

Фондова біржа здійснює постійний контроль за відпо-
відністю цінних паперів, які знаходяться у біржовому ре-
єстрі, лістинговим вимогам.

У разі виявлення біржею невідповідності цінних папе-
рів, які внесені до біржового реєстру, лістинговим вимо-
гам фондова біржа приймає рішення щодо делістингу 
цих цінних паперів.

Рішення щодо делістингу приймається фондовою бір-
жею на підставі даних, оприлюднених у звітності емітен-
та (особи, яка надає забезпечення виконання зобов’язань 
за випуском), та/або не пізніше трьох торговельних днів 
з дня виявлення невідповідності цих цінних паперів ліс-
тинговим вимогам.

Якщо зменшення показника вартості чистих активів 
емітента (для облігацій підприємств – емітента та/або 
особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення виконан-
ня зобов’язань за випуском) та/або середнього значення 
ринкової капіталізації емітента, цінні папери якого вклю-
чені до біржового реєстру, становить більше ніж 10 % від 
вимог, встановлених цим розділом, та/або зменшення по-
казника мінімальної частки акцій у вільному обігу емітен-
та, цінні папери якого включені до біржового реєстру, ста-
новить понад 20 % від вимог, встановлених цим розділом, 
та/або середнє значення ринкової капіталізації емітента 
не розраховується, рішення щодо делістингу приймаєть-
ся фондовою біржею не пізніше кінця кварталу, наступно-
го за кварталом, в якому було виявлено невідповідність, 
у разі неприведення зазначених показників у відповід-
ність до встановлених вимог. В інших випадках зменшен-
ня зазначених показників та/або зменшення показника 
річного чистого доходу від реалізації товарів, робіт, по-
слуг емітента (для облігацій підприємств – емітента та/
або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення вико-
нання зобов’язань за випуском) не більше ніж на 10 % від 
вимог, встановлених цим розділом, фондова біржа само-
стійно приймає рішення щодо делістингу.

7. Фондова біржа може вносити державні облігації 
України до біржового реєстру без проходження лістинго-
вих процедур (у тому числі без оформлення проспекту 
цінних паперів).

Фондова біржа може вносити облігації міжнародної фі-
нансової організації до біржового реєстру без прохо-
дження лістингових процедур на підставі укладеного до-
говору між фондовою біржею та такою міжнародною 
фінансовою організацією.

Фондова біржа може вносити цінний папір емітента 
(на підставі укладеного договору між фондовою біржею 
та емітентом) до біржового реєстру без проходження ліс-
тингових процедур у разі, якщо цінний папір материн-
ської компанії емітента або самого емітента знаходиться 
в основному лістингу фондової біржі, яка входить до Пе-
реліку іноземних фондових бірж, на яких мають бути до-
пущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що ма-
ють намір отримати допуск до обігу цінних паперів на 
території України, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 ве-
ресня 2013 року № 1754, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 27 вересня 2013 року за № 1672/24204 
(у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 07 грудня 2017 року № 870) 
(далі – Перелік іноземних фондових бірж).»;
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6) у пункті 8:
абзац перший викласти в такій редакції:
«8. Внесення та перебування цінних паперів інозем-

них емітентів (за винятком міжнародної фінансової орга-
нізації) у біржовому реєстрі здійснюються у разі відповід-
ності таким мінімальним вимогам:»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«наявність договору фондової біржі з іноземним емі-

тентом.»;
7) пункт 9 виключити.
У зв’язку з цим пункти 10 – 13 вважати відповідно пунк-

тами 9 – 12;
8) у пункті 11 слова «лише в одному рівні лістингу» за-

мінити словами «у біржовому реєстрі»;
9) у пункті 12 слова «, зміни рівня лістингу» виклю-

чити.
5. У розділі VI:
у пункті 3:
у абзаці п’ятому слова «торговельного дня» замінити 

словами «торговельної(их) сесії(й)»;
абзац восьмий викласти в такій редакції:
«підтримання односторонніх котирувань протягом 

торговельної(их) сесії(й) лише після укладання біржових 
контрактів (договорів) на підставі двосторонніх котиру-
вань протягом цієї (цих) торговельної(их) сесії(й) на за-
гальну суму не менше 300000 грн (для боргового цінного 
папера - не менше 3000000 грн).»;

в абзаці десятому слова «торговельного дня» заміни-
ти словами «торговельної(их) сесії(й)»;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
«підтримання односторонніх котирувань протягом 

торговельної(их) сесії(й) лише після укладання біржових 
контрактів (договорів) на підставі двосторонніх котиру-
вань протягом цієї (цих) торговельної(их) сесії(й) на за-

гальну суму не менше 100000 грн (для боргового цінного 
папера - не менше 1000000 грн).»;

в абзаці п’ятнадцятому слова «торговельний день» 
замінити словами «торговельну(і) сесію(ї)»;

абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:
«підтримання односторонніх котирувань протягом 

торговельної(их) сесії(й) лише після укладання біржових 
контрактів (договорів) на підставі двосторонніх котиру-
вань протягом цієї (цих) торговельної(их) сесії(й) на за-
гальну суму не менше 10000000 грн (за кожним випус-
ком).».

6. У розділі VIІІ:
1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«інформацію щодо цінних паперів, які перебували у 

біржовому списку протягом останніх трьох років (із за-
значенням дати внесення та дати виключення цінного 
папера з біржового списку).»; 

2) пункт 3 після слова «оприлюднювати» доповнити 
словами «проспект цінних паперів у разі допуску таких 
цінних паперів до торгів на фондовій біржі, а також»;

3) доповнити розділ новим пунктом 4 такого змісту:
«4. Фондова біржа не пізніше 20 грудня надає до Комі-

сії календар торговельних днів на наступний календар-
ний рік. 

Фондова біржа зобов’язана повідомити Комісію про 
зміни у календарі торговельних днів. Відповідне повідо-
млення здійснюється фондовою біржею до впроваджен-
ня змін або не пізніше наступного робочого дня після їх 
впровадження.».

У зв’язку з цим пункти 4 – 7 вважати відповідно пункта-
ми 5 – 8. 

Директор департаменту методології 
регулювання професійних учасників 
ринку цінних паперів  І. Курочкіна

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 12 серпня 2014 року №1049 «Про внесення зміни до рішення 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2013 року № 61 «Про затвердження 
Змін до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку», зареєстроване 

в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2014 року за № 999/25776
1. Вид та назва регуля-

торного акта
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 серпня 2014 року 
№1049 «Про внесення зміни до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 22 січня 2013 року № 61 «Про затвердження Змін до Положення про по-
рядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку», зареєстроване в Мініс-
терстві юстиції України 20 серпня 2014 року за № 999/25776

2. Назва виконавця за-
ходів з відстеження 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

3. Статус відстеження Виконано
4. Початок відстеження 03.09.2018
5. Завершення відсте-

ження
14.09.2018

6. Цілі прийняття акта Даний нормативно-правовий акт було розроблено відповідно до пункту 7 частини другої 
статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» з 
метою вдосконалення організації підготовки фахівців для фондового ринку України.
Цілями, які були поставлені при розробці рішення є зменшення навантаження на суб’єкти 
господарювання, а саме навчальні заклади, з якими Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку укладено договори про співробітництво щодо навчання та 
атестації фахівців з питань фондового ринку.



№178, 18 вересня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

7

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

7. Дані та припущення, 
на основі яких відсте-
жувалась результа-
тивність, а також спо-
соби одержання 
даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта 
були визначені наступні показники результативності:
статистичні показники:
кількість осіб, на яких поширюється дія зазначеного регуляторного акта, а саме, тих, які 
проходять підготовку та складають кваліфікаційний іспит, та навчальні заклади, з якими 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку укладено договори про спів-
робітництво щодо навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку; 
розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів.
Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності викорис-
товувалися офіційні статистичні дані Комісії.
показники соціологічного дослідження:
рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних по-
ложень акта;
розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними осо-
бами, пов’язаними з виконанням вимог.
Кількісне значення показників соціологічного дослідження отримане в результаті прове-
дення соціологічного опитування, організованого співробітниками НКЦПФР.

8. Кількісні та якісні по-
казники результатив-
ності акта

Для відстеження результативності даного регуляторного акта було обрано наступні по-
казники: 
Показниками результативності регуляторного акта є:
кількість осіб, на яких поширюється дія зазначеного регуляторного акта, а саме:
пройшли навчання в 2015 році - 1437, у 2016 році - 2399, у 2017 році – 2007 осіб;
склали кваліфікаційний іспит у 2015 році - 1358, у 2016 році - 1474, у 2017 році - 1250 осіб. 
Кількість навчальних закладів з якими Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку укладено договори про співробітництво щодо навчання - 6, щодо атестації 
фахівців з питань фондового ринку - 4;
розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів фактично не змінився;
рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних по-
ложень акта - достатній: регуляторний акт розміщено на офіційному веб-сайті НКЦПФР 
та опубліковано в установленому законодавством порядку;
розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними осо-
бами, пов’язаними з виконанням вимог акта - акт не встановлює додаткових вимог та не 
є затратним для учасників, які підпадають під його дію. Виконання вимог акта не потре-
бувало від суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія цьо-
го акта, додаткових витрат.

9. Оцінка можливих ре-
зультатів реалізації 
регуляторного акта 
та ступеня досягнен-
ня визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації 
його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.
Впровадження цього регуляторного акта дозволило зменшити навантаження на суб’єкти 
господарювання, а саме навчальні заклади, з якими Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку укладено договори про співробітництво щодо навчання та 
атестації фахівців з питань фондового ринку.
Контроль за дотриманням вимог зазначеного регуляторного акта здійснюється Комісією.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНфоРМАцІйНІ ПоВІДоМЛЕННЯ 
ТА НоВИНИ НКцПфР

НКцПфР відновила, зупинила, скасувала обіг цінних 
паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№467, зі змінами, на підставі підп. 9 п. 4 глави 5 розді-
лу ІII Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових органі-
зацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 
27.12.2013 №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами) 
та відповідно до документів, наданих на відновлення 

обігу облігацій у зв’язку з реєстрацією змін до проспекту 
емісії облігацій СПІЛЬНоГо УКРАЇНСЬКо-
ЕСТоНСЬКоГо ПІДПРИЄМСТВА У фоРМІ ТоВАРИ-
СТВА З оБМЕЖЕНоЮ ВІДПоВІДАДБНІСТЮ «оПТІМА-
фАРМ, ЛТД» (вул. Кіквідзе, буд. 18-А, м. Київ, 01103, код 
за ЄДРПОУ: 21642228), відновлено обіг облігацій серії 
«А» СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКОГО ПІДПРИ-
ЄМСТВА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАДБНІСТЮ «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД» — розпоря-
дження № 02-Кф-Во-о від 14 вересня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
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реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі зміна-
ми), відповідно до документів, наданих ПрАТ «АІСЕ Укра-
їна» (01001, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 12-Б, код за 
ЄДРПОУ: 21691356) на скасування реєстрації випуску ак-
цій ПрАТ «АІСЕ Україна» у зв’язку з перетворенням акці-
онерного товариства, скасовано реєстрацію випуску ак-
цій ПрАТ «АІСЕ Україна». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ПрАТ «АІСЕ Україна» від 26 квітня 2010 року 
№22/10/1/10, видане Територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку в  
м.Києві та Київській області, анульовано – розпоряджен-
ня № 240-Кф-С-А від 14 вересня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі зміна-
ми), відповідно до документів, наданих АТЗТ «Консул» 
(03028, м. Київ, пр-т Науки, буд. 42/1, корп. 10, оф. 17, код 
за ЄДРПОУ: 23317159) на скасування реєстрації випуску 
акцій АТЗТ «Консул» у зв’язку з його ліквідацією, скасова-
но реєстрацію випуску акцій АТЗТ «Консул» (код за 
ЄДРПОУ - 23317159). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій АТЗТ «Консул» від 17 грудня 2004 року №114/20/1/04, 
видане Харківським територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку (дата 
видачі дублікату: 24 травня 2018 року Департаментом 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
у Східному регіоні), анульовано – розпорядження 
№ 239-Кф-С-А від 14 вересня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 №467 
та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реєстра-
ції випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змі-
нами), відповідно до відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань у формі Витягу від 
12.09.2018 року №1004418754 про внесення 27.08.2018 
запису про припинення юридичної особи Державна реє-
страція припинення юридичної особи в результаті лікві-
дації; 27.08.2018 10661110006002460, та інформації, на-
даної Крушинською І.В. від 06.09.2018 року (вх. від 
07.09.2018 року №29705), скасовано реєстрацію випуску 
ВАТ «Універсам №26» (код за ЄДРПОУ: 01293441). Сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Універсам 
№26» від 30.12.1998 року №1320/10/1/98, видане управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку в м. Києві та Київській області, анульовано – роз-
порядження №236-Кф-С-А від 14 вересня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Київ-
ська ПМК-237» (вул. Зої Космодем’янської, 15, м. Борис-
піль, Київська обл., 08300, код за ЄДРПОУ: 01354579) на 
скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію 
випуску акцій ПрАТ «Київська ПМК-237». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Київська ПМК-237» від 
18 червня 2010 року №175/10/1/10, видане 20.10.2011 року 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській об-
ласті, анульовано – розпорядження № 234-Кф-С-А від 
14 вересня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ інсти-
тут «Сумипроект» (вул. Кірова, 25, м. Суми, 40030, код 
за ЄДРПОУ: 02497973) на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ інститут «Су-
мипроект». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ інститут «Сумипроект» від 01 грудня 2010 року 
№97/18/1/10, видане 28.07.2011 року Сумським терито-
ріальним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 235-Кф-С-А від 14 вересня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 №467, 
та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реєстра-
ції випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змі-
нами), відповідно до відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань у формі Витягу від 
12.09.2018 року №1004418739 про внесення 27.08.2018 
запису про припинення юридичної особи Державна реє-
страція припинення юридичної особи в результаті лікві-
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дації; 27.08.2018 13391110013006506, та інформації, на-
даної ТОВ «Ланжерон» від 07.09.2018 року №07/09/2018/3 
(вх. від 07.09.2018 року №29714), скасовано реєстрацію 
випуску ЗАТ «Спектр» (код за ЄДРПОУ: 13942324). Сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Спектр» від 
24.07.1998 року №317/16/1/98, видане Полтавським те-
риторіальним управлінням Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 238-Кф-С-А від 14 вересня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 №467, 
та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реєстра-
ції випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змі-
нами), відповідно до відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань у формі Витягу від 
12.09.2018 року №1004418746 про внесення 27.08.2018 
запису про припинення юридичної особи Державна реє-
страція припинення юридичної особи в результаті лікві-
дації; 27.08.2018 13391110006005655, та інформації, на-
даної ТОВ «Ланжерон» від 07.09.2018 року №07/09/2018/2 
(вх. від 07.09.2018 року №29716), скасовано реєстрацію 
випуску ВАТ «Універсам №23 «Дніпро» (код за ЄДРПОУ: 
04326678). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ВАТ «Універсам №23 «Дніпро» від 27.11.2000 року 
№661/10/1/00, видане управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській 
області, анульовано – розпорядження № 237-Кф-С-А 
від 14 вересня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відпо-
відно до документів, наданих ПрАТ «Галант-12» (вул. Мі-
ліонна, 247, м. Чигирин, Чигиринський р-н, Черкась-
ка обл., 20901, код за ЄДРПОУ: 00308531) на зупинення 
обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного това-

риства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Галант-12» — розпо-
рядження № 282-Кф-З від 17 вересня 2018 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: 

«19» вересня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту ліцензування професійних 
учасників фондового ринку, відповідно до пункту 3 розді-
лу V Положення про порядок припинення пайового інвес-
тиційного фонду, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листо-
пада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17 грудня 2013 року за №2128/24660 (зі 
змінами), та відповідно до наданих документів ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПА-
НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КА-
ПІТАЛ УКРАЇНА» для виключення відомостей про 
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний 
фонд «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ДИНАМІЧ-
НИЙ», реєстраційний код за Реєстром: 23200299, з Єди-
ного державного реєстру інститутів спільного інвестуван-
ня у зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію 
регламенту Закритого недиверсифікованого пайово-
го інвестиційного фонду «ІНВЕСТИцІйНИй КАПІТАЛ 
- фоНД ДИНАМІЧНИй» ТоВАРИСТВА З оБМЕЖЕНоЮ 
ВІДПоВІДАЛЬНІСТЮ «КоМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АК-
ТИВАМИ «ІНВЕСТИцІйНИй КАПІТАЛ УКРАЇНА», зареє-
строваного 05.01.2015 року. Анульовано свідоцтво про 
внесення відомостей про Закритий недиверсифікований 
пайовий інвестиційний фонд «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІ-
ТАЛ - ФОНД ДИНАМІЧНИЙ», реєстраційний код за Реє-
стром: 23200299, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» до 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвесту-
вання від 05.01.2015 року № 00299, видане Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку – роз-
порядження № 0337-ІС від 14 вересня 2018 року. 

17.09.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.
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ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«ВИЛКIВСЬКИй ЗАВоД ПРЕСоВИХ ВУЗЛIВ»

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита 
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цін-
них паперів.

Голова правлiння Жукова Людмила Алерiянiвна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 17.09.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО»ВИЛКIВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕ-

СОВИХ ВУЗЛIВ»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
68355, м.Вилкове, вiул.Сонячна. б.12
4. Код за ЄДРПОУ
14311583
5. Міжміський код та телефон, факс
04843 32848
6. Електронна поштова адреса
vilk_zpv@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 19.09.2018

(дата)
2. Повідомлення опублі-
ковано у* 75 Вiдомостi НКЦПФР 19.09.2018

(номер та найменування 
офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці informs.net.ua в мережі 

Інтернет 19.09.2018

(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата 

вчинення 
дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повнова-

ження)

Посада Прізвище, 
ім’я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

наймену-
вання 

юридич-
ної особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 

ідентифіка-
ційний код 
за ЄДРПоУ 
юридичної 

особи

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
14.09.2018 звільнено Голова 

прав-
лiння

Кулiбаба 
Ольга 
Анато-
лiївна

КК 430486
22.02.2000 
Кiлiйським 
РВУМВС у 

Одесь кiй обл.

0.06143487289

Зміст інформації:
Звiльнена згiдно наказу за №1 вiд 14.09.2018р. з 14.09.2018р.
17.09.2018 призна-

чено
Голова 
прав-
лiння

Жукова 
Людмила 
Алерiя-
нiвна

КК 800518
20.12.2001 
Кiлiйським 
РВУМВС в 

Одесь кiй обл.

0.06143487289

Зміст інформації:
Згiдно наказу № 1 вiд 14.09.2018р. призначена з 17.09.2018р.

Голова правління  Кулібаба о.А.

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПЛЕМЗАВоД «ВАСИЛІВКА»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВА-
РИСТВо «ПЛЕМЗАВоД «ВАСИЛІВКА»

1.2. Ідентифікаційний код юридичної особи 00486758
1.3. Місцезнаходження 40020 м. Суми вул. Юрія Вєтро-

ва,  буд.20/1
1.4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 700309 (0542) 700309
1.5. Електронна поштова адреса dima.rynov@gmail.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації www.pzvasylivka.emit.com.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
14.09.2018 р. позачерговими загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВКА» прийнято 
рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Генерального директора Писарева 
Сергія Анатолійовича (паспорт серія СО 177536 виданий 05 серпня 
1999 року, Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві.) за рішенням 
позачергових загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі 
емітента у розмірі 34 951 125 грн. (що становить 88,1930% від статут-
ного капіталу). Обіймав дану посаду з 11.11.2015 р. Непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повно-
важення якої припинено, нікого не призначено.

- обрано на посаду голови Ліквідаційної комісії Рунова Дмитра Ген-
надійовича (паспорт серії МВ №582241, виданий Зарічним РВ у м. Суми 
УДМС України в Сумській області 17.04.2015 р.) за рішенням позачер-
гових загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не во-
лодіє; особу обрано безстроково на час ліквідації ПАТ «ПЛЕМЗАВОД 
«ВАСИЛІВКА»; до обрання протягом останніх п’яти років обіймав на-
ступні посади: голова Наглядової ради ПАТ «ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВ-
КА», юрисконсульт ТОВ «БУДИЛЬСЬКЕ», юрисконсульт ТОВ «АГРО-
ФІРМА «КОЗЕЛЬНЕ»; непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Ліквідаційної комісії Триуса Вячеслава 
Олеговича (паспорт серія МВ 384310 виданий Роменським МВ УМВС 
України в Сумській області 03.06.2008 р.) за рішенням позачергових 
загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; 
особу обрано безстроково на час ліквідації ПАТ «ПЛЕМЗАВОД «ВАСИ-
ЛІВКА»; до обрання протягом останніх п’яти років обіймав наступні по-
сади: член Наглядової ради ПАТ «ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВКА», 
ТОВ «УРОЖАЙНА КРАЇНА» охоронник смілівського відділення, 
ТОВ  «БУДИЛЬСЬКЕ» юрисконсульт; непогашених судимостей за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Ліквідаційної комісії Коробейник Аліну Ва-
силівну (паспорт серія МА № 894838, виданий Тростянецьким РВ 
УМВС України в Сумській області 16.08.2001 р.) за рішенням позачер-
гових загальних зборів. Член Наглядової ради є представником акціо-
нера – Писарева Сергія Анатолійовича. Часткою у статутному капіталі 
емітента не володіє; особу обрано безстроково на час ліквідації 
ПАТ «ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВКА»; до обрання протягом останніх 
п’яти років обіймав наступні посади: член Наглядової ради ПАТ «ПЛЕМ-
ЗАВОД «ВАСИЛІВКА», Інспектор відділу з контролю за виконанням су-
дових рішень – Сумський слідчий ізолятор управління ДДУ ПВП в Сум-
ській області; Спеціаліст відділу з контролю за виконанням судових 
рішень – Сумський слідчий ізолятор управління ДДУ ПВП в Сумській 
області; Друкарка відділу по контролю за виконанням судових рішень 
Сумського слідчого ізолятора; ПАТ «СУМИХІМПРОМ» - юрисконсульт; 
ТОВ «БУДУКРІНВЕСТ» - юрисконсульт; СТОВ «ДОВІРА» - юрискон-
сульт; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має.

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

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

Генеральний директор         Писарев С.А.  14.09.2018р.



№178, 18 вересня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

11

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

нерухомістю) емітента
I.Загальні відомості:

1.1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬ-
СЬКОМУ»

1.2.Організаційно правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

14312364

1.4.Мсіцезнаходження емітента 04176 місто Київ, вулиця Електриків, 26
1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(044) 425-10-00, (044) 425-21-50.

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

https://zkr.com.ua/

1.7.Електорнна поштова адреса 
емітента

adalari@lk.kiev.ua 

1.8. Дата вчинення події «17»вересня 2018 року
1.9.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

II.Текст повідомлення: 
2.1.«17» вересня 2018 р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗА-

ВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» отримало від акціонера Товариства - 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЮНДАЙ МОТОР 
УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ: 33261252; місцезнаходження: Україна, 04080, 
м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А письмове повідомлення про заміну 
члена Наглядової ради – представника даного акціонера. 

Згідно даного повідомлення ПРИПИНЕНо ПоВНоВАЖЕННЯ наступ-
ного відкликаного акціонером члена Наглядової ради - представника акці-
онера:

• член Наглядової ради Товариства Гладковський Ігор Олегович (Пас-
порт серії ТТ № 222962, виданий Печерським РВ ГУ ДМС України в місті 
Києві, 30.05.2014 р.)., Гладковський Ігор Олегович акціями Товариства не 
володіє. 

Гладковського Ігора Олеговича було обрано як уповноваженого пред-
ставника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ: 33261252; 
місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А ), 
яке володіє 25 203 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номі-
нальною вартістю 1 234 947 грн. 00 коп., що становить 0,7347 % від статут-
ного капіталу Товариства. 

Підстава такого рішення: повідомлення про заміну члена Наглядової 
ради – представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ: 
33261252; місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянти-
нівська, 1-А. 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення 

акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ: 33261252; місцез-
находження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А про 
заміну уповноваженого представника – члена Наглядової ради-рішення 
акціонера. 

Гладковський Ігор Олегович перебував на даній посаді протягом 
17  днів.

Гладковський Ігор Олегович непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

2.2. «17» вересня 2018 р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗА-
ВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» отримало від акціонера Товариства - 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЮНДАЙ МОТОР 
УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ: 33261252; місцезнаходження: Україна, 04080, 
м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А письмове повідомлення про заміну 
члена Наглядової ради – представника даного акціонера. 

Згідно даного повідомлення НАБУВ ПоВНоВАЖЕНЬ наступний новий 
член Наглядової ради – представник акціонера:

• член Наглядової ради Товариства Лопушенко Антон Миколайович 
(паспорт серії МЕ № 969301, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в 
місті Києві 05.12.2009 р.) обраний терміном на один рік шість місяців 
14  днів. Підстава такого рішення: повідомлення про заміну члена Наглядо-
вої ради – представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА» (код за 
ЄДРПОУ: 33261252; місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Ново-
костянтинівська, 1-А.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення 
акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ: 33261252; місцезнахо-
дження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А про заміну 
уповноваженого представника – члена Наглядової ради. Інші посади, які 
особа обіймала протягом останніх п’яти років: Генеральний директор 
ТОВ  «ПОДІЛЛЯ-ПРОМ», директор ПП «ВІТЮК В.В.», директор ПП «ПРИ-
ВАТПАРКІНГ», адвокат АО «АКІПА».

Лопушенко Антон Миколайович є уповноваженим представником акціо-
нера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ: 33261252; місцезнаходжен-
ня: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А ), яке володіє 
25  203 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вар-
тістю 1 234 947 грн. 00 коп., що становить 0,7347 % від статутного капіталу 
Товариства. 

Лопушенко Антон Миколайович акціями Товариства не володіє, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Шандра Валерiй олександрович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

17.09.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАВоД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКоМУ»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИ-

СТВо «ПЛЕМЗАВоД «ВАСИЛІВКА»
1.2. Ідентифікаційний код юридичної особи 00486758
1.3. Місцезнаходження 40020 м. Суми вул. Юрія Вєтрова, буд.20/1
1.4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 700309 (0542) 700309
1.5. Електронна поштова адреса dima.rynov@gmail.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.pzvasylivka.emit.com.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Відо-
мості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого 
органу емітента

2. Текст повідомлення
14.09.2018р. позачерговими загальними зборами акціонерів прийнято рі-

шення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМ-
ЗАВОД «ВАСИЛІВКА» шляхом ліквідації у зв’язку з збитковою діяльністю.

Для участі у загальних зборах зареєструвався один акціонер, який володіє 
13 980 450 (тринадцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч двісті сорок 

чотири) простими іменними акціями Товариства, що складає 100% від загаль-
ної кількості голосуючих акцій. «За» рішення про ліквідацію Товариства про-
голосував один акціонер, який володіє 13 980 450 (тринадцять мільйонів 
триста двадцять вісім тисяч двісті сорок чотири) простими іменними акціями, 
що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів зареєстро-
ваних для голосування в загальних зборах. «Проти» голосів немає.

Кредитори відсутні.
Вартість чистих активів за даними річної фінансової звітності, підтвер-

дженої аудиторським висновком (звітом), за рік, який передував даті ухва-
лення рішення про ліквідацію емітента – 607 тис.грн.

Сума зобов’язань за даними річної фінансової звітності, підтвердженої 
аудиторським висновком (звітом), за рік, який передував даті ухвалення 
рішення про ліквідацію емітента - 428 тис. грн.

Розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвер-
дженої аудиторським висновком (звітом), за рік, який передував даті ухва-
лення рішення про ліквідацію емітента – 179 тис.грн.

Активів емітента достатньо для розрахунку за його зобов’язаннями. 
Сума, яка може залишитись після задоволення вимог кредиторів, для розпо-
ділу між акціонерами, буде визначена після реалізації активів Товариства.

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

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

Генеральний директор         Писарев С.А.  14.09.2018р.

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПЛЕМЗАВоД «ВАСИЛІВКА»
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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 ТОВАРИ-

СТВО "IНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ 
НАФТИ"

2. Код за ЄДРПОУ 00148429
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Сiчових 

стрiльцiв, 60
4. Міжміський код, телефон та факс 0444843252 0444843252
5. Електронна поштова адреса max@shipbuilding.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.bim.org.ua/itn

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

II. Текст повідомлення
Посадова особа – Голова наглядової ради Чепердак Михайло Григоро-

вич (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження 
з 29.04.2016 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 4,858882%.
Перебування на посадi скасоване.
На пiдставi Рiшення Господарського суду м. Києва вiд 15.11.2016 року у 

справi №910/9567/16 за позовом Компанiї «Тендерсон Трейдiнг ЛТД» до 
ПАТ «IТН» про визнання недiйсним рiшення рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «IТН» вiд 29.04.2016, залишеним без змiн Постановою Київ-
ського апеляцiйного господарського суду вiд 02.02.2017 року та Постано-
вою Вищого господарського суду України вiд 18.05.2017р.

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа – член наглядової ради Носачук Iрина Iванiвна (пас-
порт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження з 
29.04.2016 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Перебуваня на посадi скасоване.
На пiдставi Рiшення Господарського суду м. Києва вiд 15.11.2016 року у 

справi №910/9567/16 за позовом Компанiї «Тендерсон Трейдiнг ЛТД» до 
ПАТ «IТН» про визнання недiйсним рiшення рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «IТН» вiд 29.04.2016, залишеним без змiн Постановою Київ-
ського апеляцiйного господарського суду вiд 02.02.2017 року та Постано-
вою Вищого господарського суду України вiд 18.05.2017р.

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа – член наглядової ради Грищенко Дмитро Iгорович (пас-
порт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження з 
29.04.2016 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Перебування на посадi скасоване.
На пiдставi Рiшення Господарського суду м. Києва вiд 15.11.2016 року у 

справi №910/9567/16 за позовом Компанiї «Тендерсон Трейдiнг ЛТД» до 
ПАТ «IТН» про визнання недiйсним рiшення рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «IТН» вiд 29.04.2016, залишеним без змiн Постановою Київ-
ського апеляцiйного господарського суду вiд 02.02.2017 року та Постано-
вою Вищого господарського суду України вiд 18.05.2017р.

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа – член наглядової ради Венечi Холдiнг Лiмiтед (Кiпр) 
(код ЄДРПОУ:н/д) припинено повноваження з 29.04.2016 року.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 28,150773%.
Перебування на посадi скасовано.
Рiшенням Господарського суду м. Києва вiд 15.11.2016 року у справi 

№910/9567/16 за позовом Компанiї «Тендерсон Трейдiнг ЛТД» до ПАТ «IТН» 
про визнання недiйсним рiшення рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «IТН» вiд 29.04.2016, оформлене Протоколом № 22 про обрання Нагля-
дової ради у складi Носачук I.I., Грищенко Д.I., Чепердак М.Г., Шаламова О.В., 
Компанiя «Венечi Холдiнг Лiмiтед» - визнано недiйсним з моменту прийняття.

Постановою Київського апеляцiйного господарського суду вiд 
02.02.2017 року та Постановю Вищого господарського суду України вiд 
18.05.2017 - Рiшення Господарського суду м. Києва вiд 15.11.2016 року у 
справi №910/9567/16 про визнання недiйсним рiшення, залишено без змiн.

Посадова особа – член наглядової ради Шаламова Олена Валерiївна 
(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження з 
29.04.2016 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Перебування на посадi скасоване.
На пiдставi Рiшення Господарського суду м. Києва вiд 15.11.2016 року у 

справi №910/9567/16 за позовом Компанiї «Тендерсон Трейдiнг ЛТД» до 
ПАТ «IТН» про визнання недiйсним рiшення рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «IТН» вiд 29.04.2016, залишеним без змiн Постановою Київ-
ського апеляцiйного господарського суду вiд 02.02.2017 року та Постано-
вою Вищого господарського суду України вiд 18.05.2017р.

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

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 Шпорчук Максим Петрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

14.09.2018
(дата)

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ 
ТРАНСПОРТУ НАФТИ"

2. Код за ЄДРПОУ 00148429
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Сiчових 

стрiльцiв, 60
4. Міжміський код, телефон та факс 0444843252 0444843252
5. Електронна поштова адреса max@shipbuilding.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.bim.org.ua/itn

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

II. Текст повідомлення
Посадова особа – Голова наглядової ради Чепердак Михайло Григоро-

вич (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження 
з 08.07.2016 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 4,859205%.
Перебувала на посадi з 29.04.2016р.по 08.07.2016р. включно.
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 

Публiчного акцiонерного товариства «Iнститут транспорту нафти» 
08.07.2016 року (протокол вiд 08.07.2016 року) у зв’язку з рiшенням загаль-
них зборiв акцiонерiв.

Повiдомлення розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз розмiщенням 
невiдомими особами 17.10.2016 року в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв недостовiрної iнформацiї, яка була спростована 
повiдомленням емiтента вiд 21.10.2016 р. 

Посадова особа – член наглядової ради Носачук Iрина Iванiвна (пас-
порт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження з 
08.07.2016 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Перебувала на посадi з 29.04.2016р. по 08.07.2016р. включно.
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 

Публiчного акцiонерного товариства «Iнститут транспорту нафти» 
08.07.2016 року (протокол вiд 08.07.2016 року) у зв’язку з рiшенням загаль-
них зборiв акцiонерiв.

Повiдомлення розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз розмiщенням 
невiдомими особами 17.10.2016 року в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв недостовiрної iнформацiї, яка була спростована 
повiдомленням емiтента вiд 21.10.2016 р.

Посадова особа – член наглядової ради Грищенко Дмитро Iгорович (пас-
порт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження з 

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “IНСТИТУТ ТРАНСПоРТУ НАфТИ”
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08.07.2016 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Перебувала на посадi з 29.04.2016р. по 08.07.2016р. включно.
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 

Публiчного акцiонерного товариства «Iнститут транспорту нафти» 
08.07.2016 року (протокол вiд 08.07.2016 року) у зв’язку з рiшенням загаль-
них зборiв акцiонерiв.

Повiдомлення розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз розмiщенням 
невiдомими особами 17.10.2016 року в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв недостовiрної iнформацiї, яка була спростована 
повiдомленням емiтента вiд 21.10.2016 р.

Посадова особа – член наглядової ради Венечi Холдiнг Лiмiтед (Кiпр) 
(код ЄДРПОУ:н/д) припинено повноваження з 08.07.2016 року.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Перебувала на посадi з 29.04.2016р. по 08.07.2016р. включно.
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 

Публiчного акцiонерного товариства «Iнститут транспорту нафти» 
08.07.2016 року (протокол вiд 08.07.2016 року) у зв’язку з рiшенням загаль-
них зборiв акцiонерiв.

Повiдомлення розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз розмiщенням 
невiдомими особами 17.10.2016 року в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв недостовiрної iнформацiї, яка була спростована 
повiдомленням емiтента вiд 21.10.2016 р.

Посадова особа – член наглядової ради Шаламова Олена Валерiївна 
(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження з 
08.07.2016 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Перебувала на посадi з 29.04.2016р. по 08.07.2016р. включно.
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 

Публiчного акцiонерного товариства «Iнститут транспорту нафти» 
08.07.2016 року (протокол вiд 08.07.2016 року) у зв’язку з рiшенням загаль-
них зборiв акцiонерiв.

Повiдомлення розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз розмiщенням 
невiдомими особами 17.10.2016 року в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв недостовiрної iнформацiї, яка була спростована 
повiдомленням емiтента вiд 21.10.2016 р.

Посадова особа – Генеральний директор Заворотнiй Вiктор Федорович 
(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження з 
08.07.2016 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Перебувала на посадi з 30.04.2010р. по 08.07.2016р. включно.
Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради Публiчного акцiонерного 

товариства «Iнститут транспорту нафти» 08.07.2016 року (протокол №1 вiд 
08.07.2016 року) у зв’язку з рiшенням Наглядової ради.

Повiдомлення розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз розмiщенням 
невiдомими особами 17.10.2016 року в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв недостовiрної iнформацiї, яка була спростована 
повiдомленням емiтента вiд 21.10.2016 р.

Посадова особа – Генеральний директор Шпорчук Максим Петрович 
(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 08.07.2016 року без-
строково.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради Публiчного акцiонерного 

товариства «Iнститут транспорту нафти» 08.07.2016 року (протокол №1 вiд 
08.07.2016 року).

Повiдомлення розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз розмiщенням 
невiдомими особами 17.10.2016 року в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв недостовiрної iнформацiї, яка була спростована 
повiдомленням емiтента вiд 21.10.2016 р.

Посадова особа – Голова Наглядової ради Рибалкiн Олександр Володи-
мирович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 
08.07.2016 року, безстроково.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради Публiчного акцiонерного 

товариства «Iнститут транспорту нафти» 08.07.2016 року (протокол №1 вiд 
08.07.2016 року).

Повiдомлення розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз розмiщенням 
невiдомими особами 17.10.2016 року в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 

ринок цiнних паперiв недостовiрної iнформацiї, яка була спростована 
повiдомленням емiтента вiд 21.10.2016 р.

Посадова особа – член Наглядової ради Рибалкiн Олександр Володи-
мирович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 
08.07.2016 року, безстроково.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 

Публiчного акцiонерного товариства «Iнститут транспорту нафти» 
08.07.2016 року (протокол вiд 08.07.2016 року).

Повiдомлення розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз розмiщенням 
невiдомими особами 17.10.2016 року в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв недостовiрної iнформацiї, яка була спростована 
повiдомленням емiтента вiд 21.10.2016 р.

Посадова особа – член Наглядової ради Василишин Сергiй Анатолiйович 
(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 08.07.2016 року, без-
строково.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 

Публiчного акцiонерного товариства «Iнститут транспорту нафти» 
08.07.2016 року (протокол вiд 08.07.2016 року).

Повiдомлення розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз розмiщенням 
невiдомими особами 17.10.2016 року в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв недостовiрної iнформацiї, яка була спростована 
повiдомленням емiтента вiд 21.10.2016 р.

Посадова особа – член Наглядової ради Марченко Наталiя Юрiївна 
(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 
08.07.2016 року,безстроково.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 

Публiчного акцiонерного товариства «Iнститут транспорту нафти» 
08.07.2016 року (протокол вiд 08.07.2016 року).

Повiдомлення розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз розмiщенням 
невiдомими особами 17.10.2016 року в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв недостовiрної iнформацiї, яка була спростована 
повiдомленням емiтента вiд 21.10.2016 р.

Посадова особа – член Наглядової ради Розенфельд Олександр Йоси-
пович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 08.07.2016 року, 
безстроково.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 

Публiчного акцiонерного товариства «Iнститут транспорту нафти» 
08.07.2016 року (протокол вiд 08.07.2016 року).

Повiдомлення розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз розмiщенням 
невiдомими особами 17.10.2016 року в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв недостовiрної iнформацiї, яка була спростована 
повiдомленням емiтента вiд 21.10.2016 р.

Посадова особа – член Наглядової ради Шаламова Олена 
Валерiївна(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 
08.07.2016 року, безстроково.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 

Публiчного акцiонерного товариства «Iнститут транспорту нафти» 
08.07.2016 року (протокол вiд 08.07.2016 року).

Повiдомлення розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз розмiщенням 
невiдомими особами 17.10.2016 року в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв недостовiрної iнформацiї, яка була спростована 
повiдомленням емiтента вiд 21.10.2016 р.

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 Шпорчук Максим Петрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

14.09.2018
(дата)
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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 "IНСТИТУТ 
ТРАНСПОРТУ НАФТИ"

2. Код за ЄДРПОУ 00148429
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Сiчових 

стрiльцiв, 60
4. Міжміський код, телефон та факс 0444843252 0444843252
5. Електронна поштова адреса max@shipbuilding.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.bim.org.ua/itn

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

II. Текст повідомлення
Посадова особа – Генеральний директор Шпорчук Максим Петрович 

(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження з 
13.07.2016 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Перебувала на посадi: н/д.
Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради Публiчного акцiонерного 

товариства «Iнститут транспорту нафти» 13.07.2016 року (№2 вiд 
13.07.2016 року).

Посадова особа – Генеральний директор Норiн Олег Олегович (паспорт: 
серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 13.07.2016 року безстроково.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради Публiчного акцiонерного 

товариства «Iнститут транспорту нафти» 13.07.2016 року (№2 вiд 
13.07.2016 року).

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 Шпорчук Максим Петрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

14.09.2018
(дата)

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації  

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ 
ТРАНСПОРТУ НАФТИ"

2. Код за ЄДРПОУ 00148429
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Сiчових 

стрiльцiв, 60
4. Міжміський код, телефон та факс 0444843252 0444843252
5. Електронна поштова адреса max@shipbuilding.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.bim.org.ua/itn

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

II. Текст повідомлення
Посадова особа – Генеральний директор Шпорчук Максим Петрович 

(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 20.09.2016 року без-
строково.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
За рiшенням Дарницького районного суду мiста Києва вiд 19 вересня 

2016 року в справi №753/13207/16-ц, Протокол засiдання наглядової ради 
№4 вiд 20.09.2016року.

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 Шпорчук Максим Петрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

14.09.2018
(дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ 
ТРАНСПОРТУ НАФТИ"

2. Код за ЄДРПОУ 00148429
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Сiчових 

стрiльцiв, 60
4. Міжміський код, телефон та факс 0444843252 0444843252 
5. Електронна поштова адреса max@shipbuilding.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.bim.org.ua/itn

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

II. Текст повідомлення
Посадова особа – Голова Наглядової ради Рибалкiн Олександр Володи-

мирович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повнова-
ження 18.01.2017р.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Перебування на посадi скасовано.
На пiдставi постанови Київського апеляцiйного господарського суду вiд 

18.01.2017 р. у справi №910/12807/16 за позовом Дерлюка К.С., Воронiної Т.I., 
Солов’ян В.П., Васютика А.I. до ПАТ «IТН», третi особи Компанiя «Венечi 
Холдiнг Лiмiтед», Компанiя «Тендерсон Трейдiнг Лiмiтед» про визнання 
недiйсним рiшення позачергових загальних зборiв вiд 08.07.2016р.

Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 
описки в датi припинення повноважень у повiдомленнi, розмiщеному в 
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 
16:53:33, а саме повноваження Голови та членiв наглядової ради припиненi 
не 08.07.2016 р., а 18.01.2017 р. 

15.09.2018 р. Емiтентом розмiщено спростування вказаної iнформацiї у 
роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

Посадова особа – член Наглядової ради Василишин Сергiй Анатолiйович 
(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження 
18.01.2017р.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Перебування на посадi скасовано.
На пiдставi постанови Київського апеляцiйного господарського суду вiд 

18.01.2017 р. у справi №910/12807/16 за позовом Дерлюка К.С., Воронiної Т.I., 
Солов’ян В.П., Васютика А.I. до ПАТ «IТН», третi особи Компанiя «Венечi 
Холдiнг Лiмiтед», Компанiя «Тендерсон Трейдiнг Лiмiтед» про визнання 
недiйсним рiшення позачергових загальних зборiв вiд 08.07.2016р.

Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 
описки в датi припинення повноважень у повiдомленнi, розмiщеному в 
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 
16:53:33, а саме повноваження Голови та членiв наглядової ради припиненi 
не 08.07.2016 р., а 18.01.2017 р. 

15.09.2018 р. Емiтентом розмiщено спростування вказаної iнформацiї у 
роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

Посадова особа – член Наглядової ради Марченко Наталiя Юрiївна 
(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження 
18.01.2017р.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Перебування на посадi скасовано.
На пiдставi постанови Київського апеляцiйного господарського суду вiд 

18.01.2017 р. у справi №910/12807/16 за позовом Дерлюка К.С., Воронiної Т.I., 
Солов’ян В.П., Васютика А.I. до ПАТ «IТН», третi особи Компанiя «Венечi 
Холдiнг Лiмiтед», Компанiя «Тендерсон Трейдiнг Лiмiтед» про визнання 
недiйсним рiшення позачергових загальних зборiв вiд 08.07.2016р.

Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 



№178, 18 вересня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

описки в датi припинення повноважень у повiдомленнi, розмiщеному в 
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 
16:53:33, а саме повноваження Голови та членiв наглядової ради припиненi 
не 08.07.2016 р., а 18.01.2017 р. 

15.09.2018 р. Емiтентом розмiщено спростування вказаної iнформацiї у 
роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

Посадова особа – член Наглядової ради Розенфельд Олександр Йоси-
пович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноважен-
ня 18.01.2017р.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Перебування на посадi скасовано.
На пiдставi постанови Київського апеляцiйного господарського суду вiд 

18.01.2017 р. у справi №910/12807/16 за позовом Дерлюка К.С., 
Воронiної  Т.I., Солов’ян В.П., Васютика А.I. до ПАТ «IТН», третi особи 
Компанiя «Венечi Холдiнг Лiмiтед», Компанiя «Тендерсон Трейдiнг Лiмiтед» 
про визнання недiйсним рiшення позачергових загальних зборiв вiд 
08.07.2016р.

Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 
описки в датi припинення повноважень у повiдомленнi, розмiщеному в 
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 
16:53:33, а саме повноваження Голови та членiв наглядової ради припиненi 
не 08.07.2016 р., а 18.01.2017 р. 

15.09.2018 р. Емiтентом розмiщено спростування вказаної iнформацiї у 
роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

Посадова особа – член Наглядової ради Шаламова Олена 
Валерiївна(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повно-
важення 18.01.2017р.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Перебування на посадi скасовано.
На пiдставi постанови Київського апеляцiйного господарського суду вiд 

18.01.2017 р. у справi №910/12807/16 за позовом Дерлюка К.С., 
Воронiної  Т.I., Солов’ян В.П., Васютика А.I. до ПАТ «IТН», третi особи 
Компанiя «Венечi Холдiнг Лiмiтед», Компанiя «Тендерсон Трейдiнг Лiмiтед» 
про визнання недiйсним рiшення позачергових загальних зборiв вiд 
08.07.2016р.

Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 
описки в датi припинення повноважень у повiдомленнi, розмiщеному в 
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 
16:53:33, а саме повноваження Голови та членiв наглядової ради припиненi 
не 08.07.2016 р., а 18.01.2017 р. 

15.09.2018 р. Емiтентом розмiщено спростування вказаної iнформацiї у 
роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

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 Шпорчук Максим Петрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

14.09.2018
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ 
ТРАНСПОРТУ НАФТИ"

2. Код за ЄДРПОУ 00148429
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Сiчових 

стрiльцiв, 60
4. Міжміський код, телефон та факс 0444843252 0444843252
5. Електронна поштова адреса max@shipbuilding.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.bim.org.ua/itn

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

II. Текст повідомлення
Посадова особа – член наглядової ради Розенфельд Олександр Йоси-

пович представник акцiонера Компанiї «Венечi Холдiнг Лiмiтед» (паспорт: 

серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) – Компанiя «Венечi Холдiнг Лiмiтед» 
(VENECHI HOLDING LIMITED) НЕ 214326, якiй належить 870789 штук про-
стих iменних акцiй Товариства, обрано на посаду 17.02.2017 року на строк 
до наступних загальних зборiв акцiонерiв. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «IТН» 17.02.2017р. (протокол вiд 17.02.2017р.).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 

описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:54:03, про що емiтентом 15.09.2018р. 
розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв»

ППосадова особа – член наглядової ради Марченко Наталiя Юрiївна 
представник акцiонера Компанiї «Венечi Холдiнг Лiмiтед» (паспорт: серiя 
н/д* номер н/д* виданий н/д*) – Компанiя «Венечi Холдiнг Лiмiтед» (VENECHI 
HOLDING LIMITED) НЕ 214326, якiй належить 870789 штук простих iменних 
акцiй Товариства, обрано на посаду 17.02.2017 року на строк до наступних 
загальних зборiв акцiонерiв. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «IТН» 17.02.2017р. (протокол вiд 17.02.2017р.).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 

описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:54:03, про що емiтентом 15.09.2018р. 
розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв»

Посадова особа – Голова наглядової ради Рибалкiн Олександр Володи-
мирович представник акцiонера Компанiї «Венечi Холдiнг Лiмiтед» (паспорт: 
серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) – Компанiя «Венечi Холдiнг Лiмiтед» 
(VENECHI HOLDING LIMITED) НЕ 214326, якiй належить 870789 штук про-
стих iменних акцiй Товариства, обрано на посаду 17.02.2017 року на строк 
до наступних загальних зборiв акцiонерiв. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «IТН» 17.02.2017р. (протокол вiд 17.02.2017р.).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 

описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:54:03, про що емiтентом 15.09.2018р. 
розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв»

Посадова особа – член наглядової ради Василишин Сергiй Анатолiйович 
(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) – представник акцiонера 
Компанiї «Венечi Холдiнг Лiмiтед», Компанiя «Венечi Холдiнг Лiмiтед» 
(VENECHI HOLDING LIMITED) НЕ 214326, якiй належить 870789 штук про-
стих iменних акцiй Товариства., обрано на посаду 17.02.2017 року на строк 
до наступних загальних зборiв акцiонерiв. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «IТН» 17.02.2017р. (протокол вiд 17.02.2017р.).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 

описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:54:03, про що емiтентом 15.09.2018р. 
розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

Посадова особа – член наглядової ради Шаламова Олена Валерiївна 
(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) – представник акцiонера това-
риства, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СI ЕН ЖI ЕС 
IНЖЕНIРIНГ» (код за ЄДРПОУ: 20755545), якiй належить 150310 штук про-
стих iменних акцiй Товариства, обрано на посаду 17.02.2017 року на строк 
до наступних загальних зборiв акцiонерiв. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «IТН» 17.02.2017р. (протокол вiд 17.02.2017р.).
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*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 
описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:54:03, про що емiтентом 15.09.2018р. 
розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

Посадова особа – Генеральний директор Шпорчук Максим Петрович 
(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано 17.02.2017 року без-
строково.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «IТН» 17.02.2017р. (протокол вiд 17.02.2017р.).
Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 

описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:54:03, про що емiтентом 15.09.2018р. 
розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв»

Посадова особа – Генеральний директор Шпорчук Максим Петрович 
(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження 
17.02.2017 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Перебувала на посадi: н/д.
Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «IТН» 17.02.2017р. (протокол вiд 17.02.2017р.).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 

описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:54:03, про що емiтентом 15.09.2018р. 
розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

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 Шпорчук Максим Петрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

14.09.2018
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ 
ТРАНСПОРТУ НАФТИ"

2. Код за ЄДРПОУ 00148429
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Сiчових 

стрiльцiв, 60
4. Міжміський код, телефон та факс 0444843252 0444843252
5. Електронна поштова адреса max@shipbuilding.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.bim.org.ua/itn

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

II. Текст повідомлення
Посадова особа – член наглядової ради Василишин Сергiй Анатолiйович 

(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) – представник акцiонера 
Компанiї «Венечi Холдiнг Лiмiтед», Компанiя «Венечi Холдiнг Лiмiтед» 
(VENECHI HOLDING LIMITED) НЕ 214326, якiй належить 870789 штук про-
стих iменних акцiй Товариства, припинено повноваження 07.08.2017 року. 

07.08.2017 достроково припинено повноваження Василишина Сергiя 
Анатолiйовича на посадi Член Наглядової ради за його власним бажанням 
на пiдставi заяви вiд 07.08.2017. Займав посаду з 17.02.2017. Частка в ста-
тутному капiталi емiтента вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Замiсть Василишина С.А. нiкого не призначено. 
Питання про обрання нового складу Наглядової Ради включено до порядку 
денного чергових зборiв акцiонерiв, оголошених на 29.08.2017.

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа – член наглядової ради Шаламова Олена Валерiївна 
(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) – представник акцiонера това-
риства, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СI ЕН ЖI ЕС 
IНЖЕНIРIНГ» (код за ЄДРПОУ: 20755545), якому належить 150310 штук 
простих iменних акцiй Товариства, припинено повноваження 
07.08.2017року. 

07.08.2017 достроково припинено повноваження Шаламової Олени 
Валерiївни на посадi Член Наглядової ради за її власним бажанням на 
пiдставi заяви вiд 07.08.2017. Займала посаду з 17.02.2017. Частка в ста-
тутному капiталi емiтента вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Замiсть Шаламової О.В. нiкого не призначено. Пи-
тання про обрання нового складу Наглядової Ради включено до порядку 
денного чергових зборiв акцiонерiв, оголошених на 29.08.2017.

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

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 Шпорчук Максим Петрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

14.09.2018
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ 
ТРАНСПОРТУ НАФТИ"

2. Код за ЄДРПОУ 00148429
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Сiчових 

стрiльцiв, 60
4. Міжміський код, телефон та факс 0444843252 0444843252
5. Електронна поштова адреса max@shipbuilding.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.bim.org.ua/itn

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

II. Текст повідомлення
Посадова особа – член наглядової ради Розенфельд Олександр Йоси-

пович представник акцiонера Компанiї «Венечi Холдiнг Лiмiтед» (паспорт: 
серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) – Компанiя «Венечi Холдiнг Лiмiтед» 
(VENECHI HOLDING LIMITED) НЕ 214326, якiй належить 870789 штук про-
стих iменних акцiй Товариства, припинено повноваження 29.08.2017 року. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Перебувала на посадi з 17.02.2017р. по 29.08.2017р.
Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «IТН» 29.08.2017р. (протокол вiд 29.08.2017р.)
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 

описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:54:44, про що емiтентом 15.09.2018р. 
розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

Посадова особа – член наглядової ради Марченко Наталiя Юрiївна 
представник акцiонера Компанiї «Венечi Холдiнг Лiмiтед» (паспорт: серiя 
н/д* номер н/д* виданий н/д*) – Компанiя «Венечi Холдiнг Лiмiтед» (VENECHI 
HOLDING LIMITED) НЕ 214326, якiй належить 870789 штук простих iменних 
акцiй Товариства,

припинено повноваження 29.08.2017 року. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Перебувала на посадi з 17.02.2017р. по 29.08.2017р.
Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «IТН» 29.08.2017р. (протокол вiд 29.08.2017р.)
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 

описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:54:44, про що емiтентом 15.09.2018р. 
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розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».
Посадова особа – Голова наглядової ради Рибалкiн Олександр Володи-

мирович представник акцiонера Компанiї «Венечi Холдiнг Лiмiтед» (паспорт: 
серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) – Компанiя «Венечi Холдiнг Лiмiтед» 
(VENECHI HOLDING LIMITED) НЕ 214326, якiй належить 870789 штук про-
стих iменних акцiй Товариства, припинено повноваження 29.08.2017 року. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Перебувала на посадi з 17.02.2017р. по 29.08.2017р.
Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «IТН» 29.08.2017р. (протокол вiд 29.08.2017р.)
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 

описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:54:44, про що емiтентом 15.09.2018р. 
розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

Посадова особа – член наглядової ради Розенфельд Олександр Йоси-
пович представник акцiонера Компанiї «Венечi Холдiнг Лiмiтед» (паспорт: 
серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) – Компанiя «Венечi Холдiнг Лiмiтед» 
(VENECHI HOLDING LIMITED) НЕ 214326, якiй належить 870789 штук про-
стих iменних акцiй Товариства, обрано на посаду 29.08.2017 року на строк 
до наступних загальних зборiв акцiонерiв. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «IТН» 29.08.2017р. (протокол вiд 29.08.2017)
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 

описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:54:44, про що емiтентом 15.09.2018р. 
розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

Посадова особа – член наглядової ради Марченко Наталiя Юрiївна 
представник акцiонера Компанiї «Венечi Холдiнг Лiмiтед» (паспорт: серiя 
н/д* номер н/д* виданий н/д*) – Компанiя «Венечi Холдiнг Лiмiтед» (VENECHI 
HOLDING LIMITED) НЕ 214326, якiй належить 870789 штук простих iменних 
акцiй Товариства, обрано на посаду 29.08.2017 року на строк до наступних 
загальних зборiв акцiонерiв. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «IТН» 29.08.2017р. (протокол вiд 29.08.2017)
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 

описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:54:44, про що емiтентом 15.09.2018р. 
розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

Посадова особа – Голова наглядової ради Рибалкiн Олександр Володи-
мирович представник акцiонера Компанiї «Венечi Холдiнг Лiмiтед» (паспорт: 
серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) – Компанiя «Венечi Холдiнг Лiмiтед» 
(VENECHI HOLDING LIMITED) НЕ 214326, якiй належить 870789 штук про-
стих iменних акцiй Товариства, обрано на посаду 29.08.2017 року на строк 
до наступних загальних зборiв акцiонерiв. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «IТН» 29.08.2017р. (протокол вiд 29.08.2017)
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 

описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:54:44, про що емiтентом 15.09.2018р. 
розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

Посадова особа – член наглядової ради Василишин Сергiй Анатолiйович 
(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) – представник акцiонера 
Компанiї «Венечi Холдiнг Лiмiтед», Компанiя «Венечi Холдiнг Лiмiтед» 
(VENECHI HOLDING LIMITED) НЕ 214326, якiй належить 870789 штук про-
стих iменних акцiй Товариства., обрано на посаду 29.08.2017 року на строк 
до наступних загальних зборiв акцiонерiв. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.

Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 
ПАТ «IТН» 29.08.2017р. (протокол вiд 29.08.2017)

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 
описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:54:44, про що емiтентом 15.09.2018р. 
розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

Посадова особа – член наглядової ради Шаламова Олена Валерiївна 
(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) – представник акцiонера това-
риства, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СI ЕН ЖI ЕС 
IНЖЕНIРIНГ» (код за ЄДРПОУ: 20755545), якiй належить 150310 штук про-
стих iменних акцiй Товариства, обрано на посаду 29.08.2017 року на строк 
до наступних загальних зборiв акцiонерiв. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «IТН» 29.08.2017р. (протокол вiд 29.08.2017)
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 

описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:54:44, про що емiтентом 15.09.2018р. 
розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

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 Шпорчук Максим Петрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

14.09.2018
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "IНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ 
НАФТИ"

2. Код за ЄДРПОУ 00148429
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Сiчових 

стрiльцiв, 60
4. Міжміський код, телефон та факс 0444843252 0444843252
5. Електронна поштова адреса max@shipbuilding.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.bim.org.ua/itn

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

II. Текст повідомлення
Посадова особа – Генеральний директор Шпорчук Максим Петрович 

(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження з 
23.03.2018 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Перебувала на посадi: н/д
Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради Публiчного акцiонерного 

товариства «Iнститут транспорту нафти» 23.03.2018 року (протокол №12 
вiд 23.03.2018 року).

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа – Генеральний директор Шпорчук Максим Петрович (пас-
порт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 17.02.2017 року безстроково.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради Публiчного акцiонерного 

товариства «Iнститут транспорту нафти» 23.03.2018 року (протокол №12 
вiд 23.03.2018 року).

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
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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 Шпорчук Максим Петрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

14.09.2018
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "IНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ 
НАФТИ"

2. Код за ЄДРПОУ 00148429
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Сiчових 

стрiльцiв, 60
4. Міжміський код, телефон та факс 0444843252 0444843252
5. Електронна поштова адреса max@shipbuilding.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.bim.org.ua/itn

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

II. Текст повідомлення
Посадова особа – член наглядової ради Василишин Сергiй 

Анатолiйович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) – представник 
акцiонера Компанiї «Венечi Холдiнг Лiмiтед», Компанiя «Венечi Холдiнг 
Лiмiтед» (VENECHI HOLDING LIMITED) НЕ 214326, якiй належить 
870789 штук простих iменних акцiй Товариства., припинено повноваженн 
07.05.2018 року.

07.05.2018 достроково припинено повноваження Василишина Сергiя 
Анатолiйовича на посадi Член Наглядової ради за його власним бажанням 
на пiдставi заяви вiд 07.05.2018. Займав посаду з 29.08.2017. Частка в ста-
тутному капiталi емiтента вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Замiсть Василишина С.А. нiкого не призначено. 
Питання про обрання нового складу Наглядової Ради включено до порядку 
денного чергових зборiв акцiонерiв, оголошених на 01.06.2018.

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа – член наглядової ради Шаламова Олена Валерiївна 
(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) – представник акцiонера това-
риства, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СI ЕН ЖI ЕС IНЖЕНIРIНГ» 
(код за ЄДРПОУ: 20755545), якому належить 150310 штук простих iменних 
акцiй Товариства, припинено повноваження 07.05.2018 року.

07.05.2018 достроково припинено повноваження Шаламової Олени 
Валерiївни на посадi Член Наглядової ради за її власним бажанням на 
пiдставi заяви вiд 07.05.2018. Займала посаду з 29.08.2017. Частка в ста-
тутному капiталi емiтента вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Замiсть Шаламової О.В. нiкого не призначено. Пи-
тання про обрання нового складу Наглядової Ради включено до порядку 
денного чергових зборiв акцiонерiв, оголошених на 01.06.2018.

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

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 Шпорчук Максим Петрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

14.09.2018
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "IНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ 
НАФТИ"

2. Код за ЄДРПОУ 00148429
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, 

вул. Сiчових стрiльцiв, 60
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0444843252 0444843252

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

www.bim.org.ua/itn

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

II. Текст повідомлення
Посадова особа – Голова наглядової ради Рибалкiн Олександр Володи-

мирович – представник акцiонера Компанiї «Венечi Холдiнг Лiмiтед» (пас-
порт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження 
01.06.2018 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Перебував на посадi з 29.08.2017 по 01.06.2018рр.
Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «IТН» 01.06.2018р. (протокол вiд 01.06.2018)
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 

описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:55:53, про що емiтентом 15.09.2018р. 
розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

Посадова особа – член наглядової ради Розенфельд Олександр Йоси-
пович – представник акцiонера Компанiї «Венечi Холдiнг Лiмiтед» (паспорт: 
серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження 
01.06.2018 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Перебував на посадi з 29.08.2017 по 01.06.2018рр.
Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «IТН» 01.06.2018р. (протокол вiд 01.06.2018)
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 

описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:55:53, про що емiтентом 15.09.2018р. 
розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

Посадова особа – член наглядової ради Марченко Наталiя Юрiївна – 
представник акцiонера Компанiї « Венечi Холдiнг Лiмiтед» (паспорт: серiя 
н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження 01.06.2018 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Перебував на посадi з 29.08.2017 по 01.06.2018рр.
Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «IТН» 01.06.2018р. (протокол вiд 01.06.2018)
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 

описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:55:53, про що емiтентом 15.09.2018р. 
розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

Посадова особа – член наглядової ради Розенфельд Олександр Йоси-
пович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) – Компанiя «Венечi 
Холдiнг Лiмiтед» (VENECHI HOLDING LIMITED) НЕ 214326, якiй належить 
870789 штук простих iменних акцiй Товариства, обрано на посаду 
01.06.2018 року на строк до наступних загальних зборiв акцiонерiв. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «IТН» 01.06.2018р. (протокол вiд 01.06.2018)
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 

описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:55:53, про що емiтентом 15.09.2018р. 
розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

Посадова особа – член наглядової ради Марченко Наталiя Юрiївна (пас-
порт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) – Компанiя «Венечi Холдiнг 
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Лiмiтед» (VENECHI HOLDING LIMITED) НЕ 214326, якiй належить 
870789 штук простих iменних акцiй Товариства,

обрано на посаду 01.06.2018 року на строк до наступних загальних 
зборiв акцiонерiв. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «IТН» 01.06.2018р. (протокол вiд 01.06.2018)
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 

описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:55:53, про що емiтентом 15.09.2018р. 
розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

Посадова особа – Голова наглядової ради Рибалкiн Олександр Володи-
мирович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) – Компанiя «Венечi 
Холдiнг Лiмiтед» (VENECHI HOLDING LIMITED) НЕ 214326, якiй належить 
870789 штук простих iменних акцiй Товариства,

обрано на посаду 01.06.2018 року на строк до наступних загальних 
зборiв акцiонерiв. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «IТН» 01.06.2018р. (протокол вiд 01.06.2018)
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 

описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:55:53, про що емiтентом 15.09.2018р. 
розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

Посадова особа – член наглядової ради Василишин Сергiй Анатолiйович 
(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) – представник акцiонера това-
риства, Компанiя «Тендерсон Трейдiнг Лiмiтед» (TENDERSON TRADING 
LIMITED) НЕ 219844, якiй належить1155123 штук простих iменних акцiй То-
вариства, обрано на посаду 01.06.2018 року на строк до наступних загаль-
них зборiв акцiонерiв. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: н/д.
Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «IТН» 01.06.2018р. (протокол вiд 01.06.2018)
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 

описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:55:53, про що емiтентом 15.09.2018р. 
розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

Посадова особа – член наглядової ради Шаламова Олена Валерiївна 
(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) – представник акцiонера това-
риства, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СI ЕН ЖI ЕС 
IНЖЕНIРIНГ» (код за ЄДРПОУ: 20755545), якiй належить 150310 штук про-
стих iменних акцiй Товариства, обрано на посаду 01.06.2018 року на строк 
до наступних загальних зборiв акцiонерiв. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

н/д.
Рiшення прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ «IТН» 01.06.2018р. (протокол вiд 01.06.2018)
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Iнформацiя розмiщується ПОВТОРНО у зв’язку iз допущенням технiчної 

описки у повiдомленнi, розмiщеному в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв 14.09.2018 р. о 16:55:53, про що емiтентом 15.09.2018р. 
розмiщено спростування у роздiлi «Повiдомлення емiтентiв».

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 Шпорчук Максим Петрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

14.09.2018
(дата)

місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69
ШАНоВНИй АКцІоНЕР 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«АВЕРС №1», (надалі також – ПАТ «ФК «АВЕРС №1», Товариство) повідо-
мляє, що Спостережною Радою прийнято рішення про скликання позачер-
гових Загальних зборів акціонерів, (надалі – «Збори»), які відбудуться 
04 жовтня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 01135, м. Київ, 
вул. Дмитрівська, 69, зал засідань. 

Реєстрація акціонерів проводитиметься 04 жовтня 2018 року з 10:00 до 
10:45 години за місцем проведення Загальних зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Збо-
рах – 28 вересня 2018 року (станом на 2400).

Перелік питань разом з проектом рішень включених до порядку 
денного:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію у наступному складі:
Голова лічильної комісії –Львов Ігор Рюрикович;
Член лічильної комісії – Гаєвська Тетяна Григорівна; 
Член лічильної комісії – Леонтьєв Сергій Федорович.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
Обрати секретарем Загальних зборів – Кортнєву Олену Валеріївну.
3. Про зміну типу акціонерного товариства.
Проект рішення:
Змінити тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товари-

ства на приватне акціонерне товариство.
4. Про зміну найменування Товариства.
Проект рішення:
Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1». 

5. Про внесення змін до статуту та затвердження статуту Товариства в 
новій редакції.

Проект рішення:
Внести зміни до Статуту Товариства та викласти Статут в новій редак-

ції. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМ-
ПАНІЯ «АВЕРС №1» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління на 

підписання Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМ-
ПАНІЯ «АВЕРС №1» в новій редакції. 

6. Про затвердження Положення про Правління Товариства. 
Проект рішення:
Затвердити Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1».
7. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. 
Проект рішення:
Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1».
8. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товари-

ства. 
Проект рішення:
Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1».
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://www.
avers1.com 

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам 
акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу та довіреність від акціонера, оформлену у відповідності до вимог 
чинного законодавства. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів акціонерам надається можливість озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засі-
дань, у робочі дні з 10-00 години до 16-00 години. В день проведення 
Зборів – також у місці їх проведення за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дми-
трівська, 69, зал засідань. Особа, відповідальна за ознайомлення акціоне-
рів з документами: Голова Правління – Макарчук Олександр Михайлович. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного в порядку передбаченому статтею 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства». Акціонери мають право отримати письмові 
відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до порядку ден-
ного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати про-
ведення Загальних зборів. Телефон для довідок: (044) 569-65-15

Спостережна Рада ПАТ «фК «АВЕРС №1»

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «фІНАНСоВА КоМПАНІЯ «АВЕРС №1»
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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 АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙ-
НОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 40294302
3. Місцезнаходження: 69014 м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: 061-766-44-16, 061-766-42-12
5. Електронна поштова адреса: i.yevsukova@optimus.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
13.09.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
(надалі - Товариство або Емітент) прийнято Рішення (Протокол № 1/2018
від 13.09.2018 року) про надання попередньої згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одно-
го року з дати прийняття даного рішення.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - госпо-
дарські правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і
обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про
відступлення права вимоги) та наданню поруки за третіх осіб - вартість
кожного правочину не повинна перевищувати суму 750 000 000,00 грн.
(сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Гранична сукупна вартість правочинів - 750 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті - 505 971 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-

вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відстоках) -
148,2298 %.

Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.
13.09.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
(надалі - Товариство або Емітент) прийнято Рішення (Протокол № 1/2018
від 13.09.2018 року) про надання попередньої згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одно-
го року з дати прийняття даного рішення.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - госпо-
дарські правочини по придбанню Товариством оборотних засобів, включа-
ючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, товари, машини, об-
ладнання, комплектуючі та інше майно - вартість кожного правочину не по-
винна перевищувати суму 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів
гривень 00 копійок).

Гранична сукупна вартість правочинів - 250 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті - 505 971 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-

вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відстоках) -
49,4099 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.
13.09.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
(надалі - Товариство або Емітент) прийнято Рішення (Протокол № 1/2018
від 13.09.2018 року) про надання попередньої згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одно-
го року з дати прийняття даного рішення.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - госпо-
дарські правочини по розпорядженню основними засобами Товариства,
що відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування
третіх осіб), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму,
еквівалентну 600 000 000,00 гривень (шістсот мільйонів гривень 00 копій-
ок).

Гранична сукупна вартість правочинів - 600 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті - 505 971 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-

вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відстоках) -
118,5839 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.
13.09.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
(надалі - Товариство або Емітент) прийнято Рішення (Протокол № 1/2018
від 13.09.2018 року) про надання попередньої згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одно-
го року з дати прийняття даного рішення.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - госпо-
дарські правочини по розпорядженню основними засобами Товариства,
що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користуван-
ня третіх осіб), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати су-
му, еквівалентну 400 000 000,00 гривень (чотириста мільйонів гривень 00
копійок).

Гранична сукупна вартість правочинів - 400 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті - 505 971 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-

вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відстоках) -
79,0559 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.

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 Закерничний А.В.
14.09.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧ-
НИЙ ЗАВОД"; 

2. Код за ЄДРПОУ:  14367980;
3. Місцезнаходження:  49000, м. Днiпро, вул. Любарського, 181;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-79-79, (056)794-18-07,

(056) 790-21-22
5. Електронна поштова адреса: dsz2@dsz.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dsz.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного

товариства

II. Текст повідомлення
10.09.2018 р. позачерговими загальними зборами акцiонерного това-

риства (протокол № 3/2018 вiд 10.09.2018 р.) прийняте рiшення про змi-
ну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне та про змiну
назви Товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРО-
ПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД" на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД".

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiстяться в ЄДР: 14.09.2018 р.

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АК-
ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗА-
ВОД".

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД".

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

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

Перший заступник голови Правління Крячко В.О.
17.09.2018 р.
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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 АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙ-
НОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 40294302
3. Місцезнаходження: 69014 м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: 061-766-44-16, 061-766-42-12
5. Електронна поштова адреса: i.yevsukova@optimus.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
13.09.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
(надалі - Товариство або Емітент) прийнято Рішення (Протокол № 1/2018
від 13.09.2018 року) про надання попередньої згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одно-
го року з дати прийняття даного рішення.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - госпо-
дарські правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і
обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про
відступлення права вимоги) та наданню поруки за третіх осіб - вартість
кожного правочину не повинна перевищувати суму 750 000 000,00 грн.
(сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Гранична сукупна вартість правочинів - 750 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті - 505 971 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-

вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відстоках) -
148,2298 %.

Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.
13.09.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
(надалі - Товариство або Емітент) прийнято Рішення (Протокол № 1/2018
від 13.09.2018 року) про надання попередньої згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одно-
го року з дати прийняття даного рішення.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - госпо-
дарські правочини по придбанню Товариством оборотних засобів, включа-
ючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, товари, машини, об-
ладнання, комплектуючі та інше майно - вартість кожного правочину не по-
винна перевищувати суму 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів
гривень 00 копійок).

Гранична сукупна вартість правочинів - 250 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті - 505 971 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-

вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відстоках) -
49,4099 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.
13.09.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
(надалі - Товариство або Емітент) прийнято Рішення (Протокол № 1/2018
від 13.09.2018 року) про надання попередньої згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одно-
го року з дати прийняття даного рішення.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - госпо-
дарські правочини по розпорядженню основними засобами Товариства,
що відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування
третіх осіб), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму,
еквівалентну 600 000 000,00 гривень (шістсот мільйонів гривень 00 копій-
ок).

Гранична сукупна вартість правочинів - 600 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті - 505 971 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-

вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відстоках) -
118,5839 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.
13.09.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
(надалі - Товариство або Емітент) прийнято Рішення (Протокол № 1/2018
від 13.09.2018 року) про надання попередньої згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одно-
го року з дати прийняття даного рішення.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - госпо-
дарські правочини по розпорядженню основними засобами Товариства,
що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користуван-
ня третіх осіб), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати су-
му, еквівалентну 400 000 000,00 гривень (чотириста мільйонів гривень 00
копійок).

Гранична сукупна вартість правочинів - 400 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті - 505 971 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-

вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відстоках) -
79,0559 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.

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 Закерничний А.В.
14.09.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧ-
НИЙ ЗАВОД"; 

2. Код за ЄДРПОУ:  14367980;
3. Місцезнаходження:  49000, м. Днiпро, вул. Любарського, 181;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-79-79, (056)794-18-07,

(056) 790-21-22
5. Електронна поштова адреса: dsz2@dsz.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dsz.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного

товариства

II. Текст повідомлення
10.09.2018 р. позачерговими загальними зборами акцiонерного това-

риства (протокол № 3/2018 вiд 10.09.2018 р.) прийняте рiшення про змi-
ну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне та про змiну
назви Товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРО-
ПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД" на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД".

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiстяться в ЄДР: 14.09.2018 р.

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АК-
ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗА-
ВОД".

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД".

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

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

Перший заступник голови Правління Крячко В.О.
17.09.2018 р.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Но-

вокаховський завод плавлених сирів»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00447623 
3. Місцезнаходження: 74989, Херсонська область, м. Нова Каховка, 

м. Таврійськ, вул. Промислова, 2 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05549) 7-28-77
5. Електронна поштова адреса: nkzpsyurist@moldoc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00447623.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опосе-

редковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості 
акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного 
пакета акцій.

ІІ. Текст повідомлення
11.09.2018 року Публiчним акцiонерним товариством «Новокаховський 

завод плавлених сирів» (далi - товариство) вiд акцiонера Тищенко Вiталiя 
Iвановича, який є уповноваженою особою осiб, що дiють спiльно, було 
отримано повiдомлення вiдповiдно до ст. 65-2 Закону України «Про 
акцiонернi товариства», вiдповiдно до якого зазначенi особи набули права 
власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй товариства. Дата набут-
тя домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства, що є датою укла-
дення договору про спiльну дiяльнiсть — 07.09.2018 р. Найвища цiна при-

дбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета 
акцiй включно з днем набуття, за якою особи, що дiють спiльно придбавали 
акцiї: зазначенi дiї не вiдбувалися. Кiлькiсть акцiй товариства та розмiр 
частки яка належала особам, що дiють спiльно в загальнiй кiлькостi акцiй 
до набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства: 1. Приватне 
пiдприємство «Базiс-95» (iдентифiкацiйний код 23290549): 58218331 акцiй, 
що складає 32,656790% статутного капiталу товариства. 2. Мельник Андрiй 
Павлович: 58217644 акцiй, що складає 32,656404% статутного капiталу то-
вариства. 3. Афонченко Андрiй Сергiйович: 22073991 акцiй, що складає 
12,382108% статутного капiталу товариства. 4. Мельник Iгор 
Павлович:22070074 акцiй, що складає 12,379911% статутного капiталу то-
вариства. 5. Коваленко Андрiй Володимирович: 8828024 акцiй, що складає 
4,951961% статутного капiталу товариства. 6. Тищенко Вiталiй Iванович: 
4415705 акцiй, що складає 2,476930% статутного капiталу товариства. 
7.  Малафай Володимир Iванович: 4415094 акцiй, що складає 2,476587% 
статутного капiталу товариства. Внаслiдок укладення Договору про спiльну 
дiяльнiсть сторони договору набули домiнуючий контрольний пакет акцiй 
товариства у розмiрi 178238863 акцiй, що складає 99,980691% статутного 
капiталу товариства. Iнформацiя про кiлькiсть акцiй товариства та розмiр 
часток, якi належали особам, що дiють спiльно, в загальнiй кiлькостi голо-
сосуючих акцiй до та пiсля набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй 
товариства вiдповiдно до отриманого повiдомлення вiдсутня.

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

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

2. Голова правління ПАТ «НКЗПС» Тищенко В.І.           12.09.2018 р.

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НоВоКАХоВСЬКИй ЗАВоД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ»

ПоВІДоМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство 

«Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал» 
2. Код за ЄДРПОУ - 26519933
3. Місцезнаходження – 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7 
4. Міжміський код, телефон та факс – (044)206-33-88, (044) 206-33-51
5. Електронна поштова адреса – KAA@tc-bank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://www.tc-bank.com 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення – Відомості 
про зміну складу посадових осіб

ІІ. Текст повідомлення
17.09.2018 року протоколом засiдання Наглядової ради ПАТ «АКБ 

«Траст-капiтал» (Протокол №2018-15 вiд 17.09.2018р.) прийнято рiшення ви-
ключити Куцину Володимира Степановича – Директора Департаменту 
ризикiв та контролю, члена Правлiння, 17.09.2018 року зi складу Правлiння.

Куцина Володимир Степанович (паспорт СН 809471, виданий 
Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 17.10.1997р.) -Директор Де-
партаменту ризикiв та контролю-начальник Управлiння кредитних ризикiв - 
припиняє повноваження на посадi Члена Правлiння ПАТ «АКБ «Траст-
капiтал» 17.09.2018р., перебував на посадi з 01.07.2015 року. Часткою в 
статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. 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. Голова Правління ПАТ «АКБ «Траст-капітал»       Кравченко П.І. 

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АКцІоНЕРНИй КоМЕРцІйНИй БАНК «ТРАСТ-КАПІТАЛ» 

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

СТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 00131512 
3. Місцезнаходження 43023 м. Луцьк вул. Єршова, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс (0332) 28-35-00 (0332) 78-75-19 
5. Електронна поштова адреса kanc@energy.volyn.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації http://energy.volyn.ua/activity/
specialinfo.php 

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень Першого заступника гене-

рального директора - члена Дирекції Діжака Ярослава Богдановича 
прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Волиньобленерго» 11.09.2018 р. При-
пинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу 
№ 11.09/2018 заочного голосування (опитування) Наглядової ради 
ПрАТ «Волиньобленерго» від 11.09.2018 р. 

Посадова особа Діжак Ярослав Богданович (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Першого заступника 
генерального директора -член Дирекції, припинила повноваження 
11.09.2018 р.

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

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки .
Іншої особи на посаду першого заступника генерального директора 

-члена Дирекції замість особи, повноваження якої припинено, не обрано.
Рішення про припинення повноважень заступника генерального 

директора з економічної безпеки - члена Дирекції Касіянчука Юрія 
Дмитровича прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Волиньобленерго» 
11.09.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі протоколу №11.09/2018 заочного голосування (опитування) наглядо-
вої ради ПрАТ «Волиньобленерго» від 11.09.2018 р. 

Посадова особа - Касіянчук Юрій Дмитрович ( особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), яка займала посаду Заступника генерально-
го директора з економічної безпеки - член Дирекції, припинила повнова-
ження 11.09.2018 р. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. 
Іншої особи на посаду заступника генерального директора з економіч-

ної безпеки - члена Дирекції замість особи, повноваження якої припинено, 
не обрано.

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

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

Генеральний директор  Мартинюк А.А.
12.09.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВоЛИНЬоБЛЕНЕРГо»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №178, 18 вересня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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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 

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

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ То-
ВАРИСТВо "ХАРКIВСЬКИй 
ЗАВоД "оРГТЕХНIКА", 00225911, 
61001 Харкiвська область основ'янський 
м. Харкiв пр. Гагарiна, 20, (057)76-808-76

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

24.04.2018

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

http://orgtehnika.nr-avers.com.ua/

Повідомлення про забезпечення існування іменних цінних паперів у 
бездокументарній формі 

ВІДКРИТоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 
«ЗАВоД ЗАЛІЗоБЕТоННИХ КоНСТРУКцІй №7»
ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОН-

НИХ КОНСТРУКЦІЙ №7» (Товариство) прийнято рішення про забезпечен-
ня існування акцій у бездокументарній формі (Рішення прийнято правлін-
ням Товариства на підставі Рішення НКЦПФР №47 від 22.01.2014 року, у 
відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». ПРОТОКОЛ 
засідання правління Товариства №1 від 17 вересня 2018 р.)
Реквізити емітента: 
Повне та скорочене наймену-
вання згідно з установчими до-
кументами, Код за ЄДРПОУ

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОН-
СТРУКЦІЙ №7», 
Код ЄДРПОУ 01267834

Місцезнаходження згідно з реє-
страційними документами юр. 
особи

41100, Сумська обл., місто Шостка, ву-
лиця Гагаріна, будинок 2.

Адреса для поштових повідо-
млень, телефон, факс

41100, Сумська обл., місто Шостка, вулиця 
Гагаріна, будинок 2, тел. (05449) 2-23-58

Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми іс-
нування
Вид/характеристика/серія, різ-
новид, тип цінних паперів

акція проста іменна

Дані свідоцтва про реєстрацію 
випуску: дата реєстрації; орган, 
що видав свідоцтво; реєстрацій-
ний номер випуску

14.05.1999 року; Сумське територіаль-
не управління ДКЦПФР, реєстраційний 
№ 160/18/1/99

Міжнародний ідентифікаційний 
номер ЦП 

UA 1801971003

Реквізити центрального депозитарію, який буде обслуговувати ви-
пуск цінних паперів
Повне найменування, код за 
ЄДРПОУ

Публічне акціонерне товариство «Націо-
нальний депозитарій України», 30370711

Місцезнаходження вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ, 04107
Реквізити Депозитарної установи, у якій емітент буде відкривати ра-
хунки в цінних паперах власникам цінних паперів
Найменування, Код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «НВП «МАГІСТР», 34045290 
Місцезнаходження 04566, м. Київ, 

вул. Полярна, 20, літ.  «А», оф.6
Телефони контактної особи ( 044) 500-1607(08) 

Костенко Сергій Сергійович
Дані ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондово-
му ринку - депозитарної діяльнос-
ті, а саме депозитарної діяльності 
депозитарної установи 

Ліцензія Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку серії АЕ 
№286642, видана 10.10.2013 р., строк 
дії з 12.10.2013р. необмежений

Підтвердженням права на цінні папери та прав за цінними паперами в 
бездокументарній формі є обліковий запис на рахунку у цінних паперах 
власника в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх 
наявності на певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних папе-
рах власника, яка видається депозитарною установою.

Всі акціонери (власники цінних паперів) повинні звернутися до Депози-
тарної установи та укласти Договір про відкриття рахунку у цінних папе-
рах або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних 
паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Голова правління  оснач о.о.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«оБУХІВСЬКА РАйСІЛЬГоСПХІМІЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

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

«Обухівська Райсільгоспхімія»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05489230
3. Місцезнаходження: 08700, Київська область, м.Обухів, 

вул. Калiнiна, буд.57
4. Міжміський код, телефон та факс: (04572) 501-44, (04572) 501-44
5. Електронна поштова адреса: rika_ltd@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.pat-orsh.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст Повідомлення:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв товариства, у зв’язку 
з прийняттям 14.09.2018р. рiшення про припинення емiтента Приват-
ного акцiонерного товариства «Обухiвська Райсiльгоспхiмiя» шляхом 
реорганiзацiї через перетворення у Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Обухiвська Райсiльгоспхiмiя»: 1) припинено повно-
важення Голови Правлiння Кіянченко Ірини Іванівни (паспортні дані: СК 
391334 виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 
21.11.1996р.). Перебувала на посадi з 25.04.2016р.; 2) призначено з 
17.09.2018р. на невизначений термiн на посаду Голова Комiсiї з при-
пинення Кіянченко Ірину Іванівну. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Правлiння ПрАТ «Обухiвська 
Райсiльгоспхiмiя» (СК 391334 виданий Обухівським РВ ГУ МВС України 
в Київській обл. 21.11.1996р.) Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi 
емiтента 0,00%. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi зло-
чини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством Голова Правління Кiянченко Iрина Iванiвна, 
14.09.2018р.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ІНфУЗІЯ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИ-

СТВо «ІНфУЗІЯ»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31287944
3. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, Московський проспект, 21-А 
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 490-93-75/76/77, 464-92-66
5. Електронна поштова адреса: info@infuzia.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента.
ІІ. Текст Повідомлення: 

Посадова особа Комерційний директор Волк Андрій Миколайович пе-
ребував на посадi з 11.04.2016 р. Не володiє часткою в статутному капіта-
лі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Рiшення про звiльнення прийнято без скликання загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства, на пiдставi заяви за угодою сторін вiд 14.09.2018 р. 
та Наказу № 0914/к1 вiд 14.09.2018 р. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття персональних даних. Нову особу на посаду Комерційного ди-
ректора ПрАТ «Iнфузiя» на момент подання вiдомостi не призначено.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Президент Лимар Володимир Іванович, 14.09.2018р.
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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 
Публічне акціонерне товариство «ЯВІР-КРЗ» 
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 
24583124
3. Місцезнаходження 
02099 Київ Бориспільська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс 
044 566 85 38 044 566 85 38
5. Електронна поштова адреса 
j_amirova@aslawyers.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
patyvir.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

II. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою Публічного ак-

ціонерного товариства «ЯВІР-КРЗ» 14.09.18 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі статуту у зв'язку з 

закінченням строку на який було обрано.
Посадова особа Єгоров Едуард Борисович (паспорт: серія МЕ номер 

201123 виданий 06.02.03 р. Дарницький РУ ГУ МВС України в м. Києвi), 
яка займала посаду Голова Правління, звільнена.

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 і 9 місяців.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою Публічного ак-

ціонерного товаритсва «ЯВІР-КРЗ» 14.09.18 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі статуту у зв'язку з 

закінченням строку на який було призначено.
Посадова особа Орленко Ігор Миколайович (паспорт: серія СО номер 

374453 виданий 11.01.02 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві), 
яка займала посаду Член Правління, звільнена.

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 і 9 місяців
Рішення про звільнення прийнято Наглядова рада Публічного акціо-

нерного товариства «ЯВІР-КРЗ» 14.09.18 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі статуту у зв'язку з 

закінченням строку на який було призначено..
Посадова особа Ткачук Петро Володимирович (паспорт: серія СН но-

мер 900993 виданий 15.09.98 р. Подільським РУ ГУ МВС України в м. Ки-
єві), яка займала посаду Ткачук Петро Володимирович, звільнена.

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 і 9 місяців

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Публічного 
акціонерного товариства «ЯВІР-КРЗ» 14.09.18 р.

Призначення посадової особи виконано на підставістатуту у зв'язку з 
необхідністю призначення нового складу правління, що обумовлена 
звільненням попереднього складу правління..

Посадова особа Єгоров Едуард Борисович (паспорт: серія МЕ номер 
201123 виданий 06.02.03 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві), 
призначена на посаду Голова Правління.

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: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: дирек-

тор, голова правління ВАТ «ПБК «Схід», Перши віце-президент – голо-
вний інженер Корпорації «Укрреставрація», голова правління ПАТ «ЯВІР-
КРЗ»..

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:0% акцій.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Публічного 

акціонерного товариства «ЯВІР-КРЗ» 14.09.18 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі статуту у зв'язку з 

необхідністю призначення нового складу правління, що обумовлена 
звільненням попереднього складу правління.

Посадова особа Орленко Ігор Миколайович (паспорт: серія СО номер 
374453 виданий 11.01.02 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві), 
призначена на посаду Член Правління.

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: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член 

правління ПАТ «ЯВІР-КРЗ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0% акцій.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Публічного 

акціонерного товариства «ЯВІР-КРЗ» 14.09.18 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі статуту у зв'язку з 

необхідністю призначення нового складу правління, що обумовлена 
звільненням попереднього складу правління.

Посадова особа Ткачук Петро Володимирович (паспорт: серія СН но-
мер 900993 виданий 15.09.98 р. Подільським РУ ГУ МВС України в м. Ки-
єві), призначена на посаду Член Правління.

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: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член 

правління ПАТ «ЯВІР-КРЗ»..
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 згід-
но із законодавством. 

2.
Голова правління Єгоров Е.Б.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЯВІР-КРЗ» 

повідомляє про припинення юридичної особи та про порядок 
і строк заявлення кредиторами вимог

Позачерговими загальними зборами акціонерів товариства 
14.09.2018р. прийнято рішення про припинення Приватного 
акцiонерного товариства «Обухівська Райсільгоспхімія» (код за 
ЄДРПОУ: 05489230, місцезнаходження: Київська обл. м.Обухів, вул. Ка-
линова, буд.57) шляхом реорганізації через перетворення у Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Обухівська Райсільгоспхімія».

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність 
якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені дого-
ворами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому 
повідомлення про припинення товариства може звернутися з пись-
мовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких 
дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення дого-

ворів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання 
зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше 
не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі 
якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, 
до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вима-
гає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань пе-
ред ним.

Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комі-
сія з припинення складає передавальний акт, який має містити по-
ложення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань юридичної 
особи, що припиняється, стосовно задоволення вимог кредиторів та 
боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

Голова Комісії з припинення Кіянченко Ірина Іванівна, 
17.09.2018р.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«оБУХІВСЬКА РАйСІЛЬГоСПХІМІЯ»
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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: АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИ-

СТВо «ДТЕК ДНIПРоЕНЕРГо»
2. Код за ЄДРПОУ: 00130872
3. Місцезнаходження: 69006, м. Запорiжжя, Запорiзька область, пр. До-

бролюбова 20
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 062 389 40 76 +38 062 389 40 56
5. Електронна поштова адреса: FlerikTV@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://dniproenergo.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким на-

лежать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рів-
ним пороговому значенню пакета акцій

II. Текст повідомлення
13.09.2018 АТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» (далi – Товариство) отримало 

вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» реєстр власникiв iменних 
цiнних паперiв, станом на 11.09.2018. Згiдно з зазначеним реєстром 
вiдбулася змiна акцiонера, якому належить голосуючi акцiї, розмiр пакета 
якого стає меншим пороговому значенню пакета акцiй, а саме розмiр паке-
та голосуючих акцiй GPL INGEN POWER LIMITED (ДЖI. ПI. ЕЛ. IНДЖЕН 
ПАУЕР ЛIМIТЕД) (реєстрацiйний номер HE 376223, мiсцезнаходження: 

Themistokli Dervi 3, JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus) зменшився та 
складає 15,500017 %.

Розмiр частки GPL INGEN POWER LIMITED (ДЖI. ПI. ЕЛ. IНДЖЕН ПАУ-
ЕР ЛIМIТЕД) (у вiдсотках до статутного капiталу):

- до змiн становив 25,000016 %;
- пiсля змiн становить 15,500017 %
13.09.2018 АТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» (далi – Товариство) отримало 

вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» реєстр власникiв iменних 
цiнних паперiв, станом на 11.09.2018. Згiдно з зазначеним реєстром 
вiдбулася змiна акцiонера, якому належить голосуючi акцiї, розмiр пакета 
якого стає бiльшим пороговому значенню пакета акцiй, а саме розмiр паке-
та голосуючих акцiй GPL POWER LIMITED (ДЖI. ПI. ЕЛ. ПАУЕР ЛIМIТЕД) 
(реєстрацiйний номер HE 383435, мiсцезнаходження: Themistokli Dervi 3, 
JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus) збiльшився та складає 9,499999 %.

Розмiр частки GPL POWER LIMITED (ДЖI. ПI. ЕЛ. ПАУЕР ЛIМIТЕД) (у 
вiдсотках до статутного капiталу):

- до змiн становив 0,000000 %;
- пiсля змiн становить 9,499999 %

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 Хом’яков Валерiй Анатолiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

14.09.2018
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ 23269555
3. Місцезнаходження 79026, місто Львів, вулиця 

Козельницька, будинок 15
4. Міжміський код, телефон та факс +38 032 2390710 +38 032 2390710
5. Електронна поштова адреса ZaіkaOS@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.dtek.com/іnvestors_and_
partners/asset/zapadenergo/

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

ІІ. Текст повідомлення
13.09.2018 АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (далі – Товариство) отримало від 

ПАТ «Національний депозитарій України» реєстр власників іменних цінних 
паперів, станом на 31.08.2018. Згідно з зазначеним реєстром відбулася 
зміна акціонера, якому належить голосуючі акції, розмір пакета якого стає 
меншим пороговому значенню пакета акцій, а саме розмір пакета голосую-

чих акцій GPL ІNGEN POWER LІMІTED (ДЖІ. ПІ. ЕЛ. ІНДЖЕН ПАУЕР ЛІМІ-
ТЕД) (реєстраційний номер HE 376223, місцезнаходження: 
ThemіstoklіDervі 3, JULІA HOUSE, 1066, Nіcosіa, Cyprus) зменшився та 
складає 15,500016 %.

Розмір частки GPL ІNGEN POWER LІMІTED (ДЖІ. ПІ. ЕЛ. ІНДЖЕН ПАУ-
ЕР ЛІМІТЕД) (у відсотках до статутного капіталу) до змін становив 
25,000013 %, після змін становить 15,500016 %

13.09.2018 АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (далі – Товариство) отримало від 
ПАТ «Національний депозитарій України» реєстр власників іменних цінних 
паперів, станом на 31.08.2018. Згідно з зазначеним реєстром відбулася 
зміна акціонера, якому належить голосуючі акції, розмір пакета якого стає 
більшим пороговому значенню пакета акцій, а саме розмір пакета голосую-
чих акцій GPL POWER LІMІTED (ДЖІ. ПІ. ЕЛ. ПАУЕР ЛІМІТЕД) (реєстрацій-
ний номер HE 383435, місцезнаходження: ThemіstoklіDervі 3, JULІA HOUSE, 
1066, Nіcosіa, Cyprus) збільшився та складає 9,499996 %.\

Розмір частки GPL POWER LІMІTED (ДЖІ. ПІ. ЕЛ. ПАУЕР ЛІМІТЕД) (у 
відсотках до статутного капіталу) до змін становив 0,000000 %, після змін 
становить 9,499996 %

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

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

Генеральний директор  о.С. Таращук
14.09.2018

АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГо»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОБУХІВСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05489230
3. Місцезнаходження: 08700, Київська область, м.Обухів, вул.Калино-

ва,  буд.57
4. Міжміський код, телефон та факс: (04572) 501-44, (04572) 501-44
5. Електронна поштова адреса: rika_ltd@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.pat-orsh.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шля-

хом перетворення за рішенням вищого органу емітента.
ІІ. Текст Повідомлення:

Загальними зборами акцiонерiв товариства 14.09.2018р. прийнято 
рiшення про припинення емiтента Приватного акцiонерного товариства 
«Обухівська Райсільгоспхімія» шляхом реорганiзацiї через перетворення у 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Обухівська Райсільгоспхімія».

Рiшення про припинення (реорганiзацiя шляхом перетворення) прийня-
те 100,00 % голосiв, якi прийняли участь в загальних зборах: «За» –  
8 794 908 голосiв, що складає 100,00% вiд загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй, «Проти» – 0 голосiв, що складає 0,0% вiд загальної кiлькостi голосу-
ючих акцiй. 

Метою даної реорганiзацiї є мiнiмiзацiя витрат акцiонерного товариства, 

пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як 
акцiонерне товариство, та є оптимiзацiя та пiдвищення ефективностi 
дiяльностi та конкурентоспроможностi Товариства. 

При перетвореннi ПрАТ «Обухівська Райсільгоспхімія» всi його майновi 
права, грошовi кошти, зобов’язання та iншi права та обов’язки переходять 
до його правонаступника – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Обухівська Райсільгоспхімія», розмiр статутного капiталу якого становить 
2 198 727,00 (два мільйона сто дев’яносто вісім тисяч сімсот двадцять сім 
гривень 00 копiйок) гривень. 

Обмiн акцiй акцiонерiв ПрАТ «Обухівська Райсільгоспхімія» на розмiр 
частки в статутному капiталi ТОВ «Обухівська Райсільгоспхімія» прово-
диться виходячи з розмiру частки акцiонера (у вiдсотках) у статутному 
капiталi ПрАТ «Обухівська Райсільгоспхімія» згiдно з номiнальною вартiстю 
акцiй. 

Акцiї товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) ТОВ 
правонаступника та розподiляються серед його учасникiв.

Розподiл часток (паїв) ТОВ «Обухівська Райсільгоспхімія» правонаступ-
ника вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було 
мiж акцiонерами у статутному капiталi акцiонерного товариства, що пере-
творилося.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством Голова Правління Кіянченко Ірина Іванівна, 14.09.2018р.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «оБУХІВСЬКА РАйСІЛЬГоСПХІМІЯ»
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Проект госбюджета-2019 предполагает 
дефицит до 2,3% ВВП - Маркарова

Проект государственного бюджета Украины на 
2019 год, утвержденный правительством 14 сентября, 
предполагает дефицит 2,26% валового внутреннего про-
дукта (ВВП), сообщила и.о. министра финансов Оксана 
Маркарова.

«Размер дефицита – 2,26% ВВП, если грубо – то до 
2,3% ВВП», – сказала она агентству «Интерфакс-
Украина» в кулуарах 15-го форума YES, организованно-
го Фондом Виктора Пинчука в Киеве.

О.Маркарова уточнила, что поступления от привати-
зации в проекте запланированы в объеме 17 млрд грн.

«Что касается заимствований, то предполагаются как 
заимствования от международных наших партнеров, так 
и рыночные заимствования», – добавила руководитель 
Минфина.

Она уточнила, что государственные заимствования по 
общему фонду запланированы в объеме 324,7 млрд грн, 
из которых внешние - 122,7 млрд грн, в том числе от 
выпуска еврооблигаций, EUR500 млн макрофинансовой 
помощи от ЕС и $50 млн по займу Всемирного банка по 
проекту модернизации социальной поддержки населе-
ния.

По ее словам, на внутреннем рынке планируется при-
влечь 202 млрд грн по разным долговым инструментам, 
в том числе и валютным.

«Внешние заимствования в 2019 году составят 37,8% 
общего объема поступлений, а внутренние - 62,2%», – 
отметила О.Маркарова.

Она добавила, что в 2019 году также предполагается 
привлечь 21,2 млрд грн от иностранных банков, госу-
дарств и международных финансовых организаций на 
финансирование проектов развития экономики и бю-
джетной сферы, которые будут отражены в специальном 
фонде госбюджета.

Как сообщалось, правительство утвердило проект 
госбюджета-2019 с доходами 1 трлн 8,3 млрд грн и рас-
ходами 1 млрд 94 млрд грн.

Доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 
917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн, 
предельный объем дефицита – 80,6 млрд грн или 2,4% 
ВВП.

Дефицит госбюджета по итогам января-июля 2018 года 
составил 13,4 млрд грн, тогда как в прошлом году госбю-
джет за этот период был сведен с профицитом 
27  млрд грн.

Госбюджет-2018 предполагает поступление от прива-
тизации 21,3 млрд грн, однако за январь-июль привати-
зация принесла всего 49,9 млн грн при плане на этот 
период в 4,6 млрд грн.

Госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн посту-
плений от приватизации, однако бюджет получил лишь 
3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд по-
лучил за счет продажи в августе блокпакетов акций 
энергокомпаний, которые выкупила группа «СКМ» Рина-
та Ахметова, уже владеющая в них контрольными паке-
тами.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 
0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.

Минфин Украины в 2019г рассчитывает 
привлечь на внешнем долговом рынке  

$3,5 млрд
Министерство финансов Украины в 2019 году плани-

рует разместить на внешнем долговом рынке еврообли-
гации на 102,9 млрд грн, или $3,5 млрд, исходя из ожи-
даемого ведомством курса гривни к доллару США.

Соответствующие показатели заложены в проекте за-
кона «О Государственном бюджете на 2019 год» №9000, 
зарегистрированном в Верховной Раде 15 сентября 
2018 года.

Согласно документу, предположительный срок обра-
щения ценных бумаг 5-15 лет.

Помимо этого, Минфин рассчитывает привлечь 
1,47  млрд грн у Международного банка реконструкции и 
развития в рамках проекта модернизации системы со-
циальной поддержки населения и 18,375 млрд грн ма-
крофинансовой помощи от Европейского союза.

Общий объем внутренних заимствований планируется 
на уровне 202 млрд грн, в том числе 6 млрд грн за счет 
размещения девятимесячных облигаций внутреннего го-
сударственного займа (ОВГЗ), 8 млрд грн – восьмимесячных, 
10 млрд грн – годовых, 19 млрд грн – трехмесячных (все - 
в нацвалюте). Еще 13 мдрд грн планируется привлечь за 
счет размещения пятилетних ОВГЗ, 58,694 млрд грн – 
трехлетних и 87,325 млрд грн  – двухлетних (все – в наци-
ональной или иностранной валюте).

Погашения госдолга в следующем году планируются в 
сумме 272,247 млрд грн, в том числе внешнего – 
121,767  млрд грн. Помимо этого, 145,205 млрд грн бу-
дет направлено на обслуживание госдолга, в том числе 
56,44 млрд грн – внешнего. 

Как сообщалось, Программа управления госдолгом 
на 2018 год предполагает размещение Министерством 
финансов в текущем году долговых инструментов на 
231,96 млрд грн, в том числе на внешних рынках – на 
108,2 млрд грн. Общие выплаты по госдолгу в 2018 году 
за счет средств госбюджета планируются на уровне 
305,93 млрд грн, из которых по внешнему долгу – 36,8%, 
или 112,56 млрд грн.

«Нафтогаз Украины» планирует выпуск 
еврооблигаций в октябре  

на $0,5 – 1 млрд – глава правления
НАК «Нафтогаз Украины» планирует в октябре 

2018 года осуществить выпуск еврооблигаций объемом 
$500 млн - $1 млрд, сообщил глава правления НАК Ан-
дрей Коболев.

«Да, мы будем выпускать. Я думаю, что это будет в 
октябре», – сказал он журналистам в кулуарах 15-го фо-
рума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука в 
Киеве, отвечая на вопрос, сохраняет ли компания планы 
выпуска еврооблигаций в условиях нынешней 
конъюнктуры.

А.Коболев уточнил, что средства намечено привлечь 
для развития компании.

Как сообщалось, в конце 2017 года главный коммер-
ческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, 
что компания в 2018 году планирует выйти на внешний 
долговой рынок с предложением еврооблигаций на 
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$1 млрд. В конце июля 2018 года НАК наняла юридичес-
кую фирму Freshfields Bruckhaus Deringer (Великобрита-
ния) для сопровождения размещения еврооблигаций. 
Услуги должны быть оказаны на период до 1 июля 
2020 года.

В середине июля 2018-го «Нафтогаз» также объявил 
тендер на присвоение кредитного рейтинга для планиру-
емого размещения еврооблигаций.

НАК по итогам 2017 года получил чистую консолиди-
рованную прибыль 39,449 млрд грн, что в 2,2 раза боль-
ше, чем за 2016 год. Согласно аудированному Deloitte 
отчету, доход от реализации в 2017 году возрос на 18%  – 
до 227,478 млрд грн.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие 
нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК явля-
ется монополистом по транзиту и хранению природного 
газа в подземных хранилищах, а также по транспорти-
ровке нефти трубопроводным транспортом по террито-
рии страны.

Страховой рынок Украины входит в 
десятку динамичных рынков мира

Страховой рынок Украины по объему собранных пла-
тежей в валютном эквиваленте в 2017 году занял 61 мес-
то в мире, а по темпам роста - вошел в ТОП-10 наиболее 
динамичных рынков мира, отметил член Нацкомфинус-
луг Александр Залетов, выступая на XVIII Международ-
ном финансовом форуме в Одессе в пятницу.

Он подчеркнул, что за последние 10 лет страховые ком-
пании Украины осуществили страховых выплат населению 
и предприятиям в размере более 67 млрд грн, из которых 
5,5 млрд грн возмещено благодаря сотрудничеству с веду-
щими иностранными перестраховщиками и 
перестраховочными брокерами из Швейцарии, Великобри-
тании, Германии, Польши, Австрии, США, Франции и др.

В текущем году, как и в предыдущие годы, во всех сег-
ментах страхового рынка наблюдалась тенденция к рос-
ту объема предоставляемых услуг.

Так, за шесть месяцев 2018 года чистые страховые 
платежи увеличились на 24% и составили 16,7 млрд грн, 
чистые страховые выплаты - на 27%, до 5,9 млрд грн.

Размер страховых резервов, сформированных стра-
ховщиками, составил около 24 млрд грн (рост на 15,4%). 
На фоне сокращения на 14,5% объема перестрахова-
ния, на 58,6% увеличился размер компенсации пере-
страховщиков в страховых выплатах.

В первом полугодии 2018 года заключено свыше 
36,6 млн договоров страхования с физическими лицами 
(рост на 8,2%), кроме обязательного личного страхова-
ния от несчастных случаев на транспорте, количество 
договоров которого увеличилось на 12,8% - до 65,5 млн.

Урегулировано около 1,35 млн страховых случаев, в 
том числе 1,1 млн - связанных с болезнями и несчастными 
случаями физических лиц, около 128 тыс. повреждений 
и угонов автомобилей, а также последствий дорожно-
транспортных происшествий, около 30 тыс. обращений 
за медицинской помощью наших граждан во время путе-
шествий;

Долгосрочным накопительным страхованием жизни 
охвачено более 738 тыс. граждан, долгосрочные нако-
пления которых составляют около 8,1 млрд грн, по 

которым получено инвестиционный доход в размере 
334  млн грн.

Общий объем средств страховщиков, размещенных в 
банках, превысил 15,4 млрд грн, или 65% средств небан-
ковских финансовых учреждений в банках.

Страховщиками инвестировано в ОВГЗ более 
6,5  млрд грн, или 28% средств, инвестированных в этот 
финансовый инструмент отечественными предприятия-
ми (кроме банков).

Домохозяйства Украины за январь-июнь 2018 года за-
ключили договоров страхования на общую сумму 
8,6  млрд грн, что на 22,7% больше, чем за аналогичный 
период 2017 года.

Развитие отечественного рынка страховых услуг в 
современных условиях тесно взаимосвязано с развити-
ем национальной экономики, поскольку позволяет акку-
мулировать значительные долгосрочные инвестиционные 
ресурсы, привлекая средства через пенсионные 
программы и программы страхования жизни. Расшире-
ние страхового бизнеса создает рабочие места, активи-
зирует внедрение инноваций, стимулирует устойчивость 
экономики и смягчает последствия глобальных рисков, 
считает А.Залетов.

цены на нефть снижаются после роста 
на прошлой неделе, Brent у $78 за баррель

Цены на нефть эталонных марок вяло снижаются в 
ходе азиатских торгов в понедельник, участники рынка 
опасаются усиления торговых споров США и Китая и их 
негативного влияния на спрос, пишет Dow Jones.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лон-
донской бирже ICE Futures утром 17 сентября уменьши-
лась на 8 центов (0,10%) - до $78,01 за баррель.

Октябрьский контракт на нефть WTI на электронных 
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подеше-
вел на 5 центов (0,06%) - до $68,94 за баррель.

В пятницу котировка фьючерса на Brent опустилась 
на $0,09 (0,1%), до $78,09 за баррель, а WTI на $0,40 
(0,6%), до $68,99 за баррель.

По итогам прошлой недели цена WTI увеличилась на 
1,8%, Brent - на 1,6%, в ходе торгов на неделе она об-
новляла максимум с мая.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания 
Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых 
установок в США на прошлой неделе увеличилось на 
7  единиц - до 867.

В числе основных движущих факторов рынка нефти 
сохраняются разнонаправленные ожидания: сокраще-
ние поставок из Ирана и Венесуэлы, увеличение добычи 
в Саудовской Аравии, России и США, а также риски 
ослабления спроса по миру в целом, особенно в разви-
вающихся странах.

На прошлой неделе помощник госсекретаря США по 
вопросам экономики и бизнеса Маниша Сингх заявила, 
что Вашингтон готов к самым жестким мерам в отноше-
нии стран, не соблюдающих санкции США против Ира-
на, в том числе требование о сокращении закупок нефти 
до нуля.

Второй блок антииранских санкций должен вступить в 
силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут ка-
саться энергетического сектора Ирана, транзакций, име-
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ющих отношение к углеводородному сырью, и транзак-
ций, связанных с Центральным банком Ирана.

На этой неделе трейдеры ждут встречи министерско-
го мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.

Доллар слабо дешевеет к евро и иене, 
дорожает к валютам развивающихся стран 

Азии
Доллар США в ходе торгов в понедельник слабо де-

шевеет в парах с евро и японской иеной, но уверенно 
растет к большинству валют азиатских emerging markets 
из-за нового витка торговой напряженности.

Объем торгов меньше обычного, поскольку биржи 
Японии закрыты в связи с государственным праздни-
ком.

Евро к 9:19 МСК стоил $1,1632 по сравнению с $1,1625 
на закрытие торгов в Нью-Йорке в прошлую пятницу. По 
итогам прошлой недели евро прибавил 0,6% в этой 
паре.

Курс доллара к японской нацвалюте снизился до 
111,99 иены со 112,06 на конец предыдущей сессии, 
евро стабилен - 130,26 иены.

По данным The Washington Post и The Wall Street 
Journal, президент США Дональд Трамп поручил пред-
ставителям администрации продолжить работу над по-
шлинами в отношении китайских товаров на $200 млрд 
в год на уровне 10%. Объявление о новых пошлинах 
ожидается уже в понедельник.

При этом Пекин намеревается отклонить предложе-
ние США о новом раунде торговых переговоров и 
обдумывает потенциальные ответные меры, пишет 
WSJ.

Юань опустился в паре с долларом на 0,1% на тор-
гах в Гонконге, тогда как южнокорейская вона и ин-
дийская рупия упали на 1%, индонезийская рупия - на 
0,5%.

Вместе с тем, по мнению аналитиков Templeton, 
emerging markets приближаются ко дну падения, и в це-
лом ситуация на этих рынках улучшится, хотя некоторые 
из них (например, Филиппины), вероятно, еще сохранят 
отрицательную динамику.
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