
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
01.06.2017	 м.	Київ	 №	402

Про затвердження Вимог 
до інформації про канди-
датів у члени органу акціо-
нерного товариства

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
26 червня 2017 року за № 791/30659

Відповідно	до	пункту	13	статті	8	Закону	України	«Про	
державне	регулювання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»,	
частини	другої	статті	43	Закону	України	«Про	акціонерні	
товариства»,	з	метою	встановлення	вимог	до	інформації	
про	кандидатів	у	члени	органу	акціонерного	товариства

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

1.	Затвердити	Вимоги	до	інформації	про	кандидатів	у	
члени	органу	акціонерного	товариства,	що	додаються.
2.	Визнати	таким,	що	втратило	чинність,	рішення	Дер-

жавної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	фондового	ринку	 від	 
29	вересня	2011	року	№	1377	«Про	затвердження	Вимог	до	
інформації	про	кандидатів	у	члени	органу	акціонерного	
товариства»,	зареєстроване	в	Міністерстві	юстиції	Укра-
їни	19	жовтня	2011	року	за	№	1206/19944.

3.	Департаменту	корпоративного	управління	та	корпо-
ративних	фінансів	забезпечити	подання	цього	рішення	на	
державну	реєстрацію	до	Міністерства	юстиції	України.
4.	Це	рішення	набирає	чинності	з	дня	його	офіційного	

опублікування.
5.	Департаменту	інформаційних	технологій	забезпечи-

ти	оприлюднення	цього	рішення	на	офіційному	сайті	На-
ціональної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку.
6.	 Управлінню	 міжнародної	 співпраці	 та	 комунікацій	

забезпечити	опублікування	цього	рішення	в	офіційному	
друкованому	виданні	Національної	комісії	з	цінних	папе-
рів	та	фондового	ринку.
7.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондово-
го	ринку	О.	Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення	Національної	комісії	з
цінних	паперів	та	фондового	ринку
01	червня	2017	року	№	402
Зареєстровано	в	Міністерстві	
юстиції	України	26	червня	2017	року	
за	№	791/30659

Вимоги 
до інформації про кандидатів у члени органу 

акціонерного товариства
1.	У	разі	обрання	членів	органу	акціонерного	товари-

ства	шляхом	кумулятивного	голосування	у	бюлетені	для	

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 402 від 01.06.2017 р.
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кумулятивного	голосування	зазначається	така	інформа-
ція	щодо	кожного	кандидата	(для	фізичних	осіб):
1)	прізвище,	ім’я,	по	батькові	(за	наявності);
2)	рік	народження;
3)	особа	(особи),	що	внесла(и)	пропозицію	щодо	даного	

кандидата	(для	обрання	членів	наглядової	ради	-	із	зазна-
ченням	прізвища,	ім’я,	по	батькові	(за	наявності)/наймену-
вання	акціонера,	розміру	пакета	акцій,	що	йому	належить);
4)	кількість,	тип	та/або	клас	належних	кандидату	акцій	

акціонерного	товариства,	до	складу	органу	якого	обира-
ється	кандидат;
5)	 освіта	 (повне	найменування	навчального	 закладу,	

рік	закінчення,	спеціальність,	кваліфікація);
6)	місце	роботи	(основне	та/або	за	сумісництвом),	по-

сади,	які	обіймає	кандидат	у	юридичних	особах;
7)	інформація	про	стаж	роботи	протягом	останніх	п’яти	

років	(період,	місце	роботи,	займана	посада);
8)	наявність	(відсутність)	непогашеної	(незнятої)	суди-

мості;
9)	наявність	(відсутність)	заборони	обіймати	певні	по-

сади	та/або	займатись	певною	діяльністю;
10)	чи	є	кандидат	афілійованою	особою	акціонерного	

товариства,	до	складу	органу	якого	він	обирається;
11)	інформація	про:
акціонерів	товариства	-	власників	5	і	більше	відсотків	

простих	акцій	(для	публічних	акціонерних	товариств)	або	
10	і	більше	відсотків	простих	акцій	(для	приватних	акціо-
нерних	товариств),	що	є	афілійованими	особами	канди-
дата,	 із	зазначенням	прізвища,	 ім’я,	по	батькові	 (за	на-
явності)/найменування	 кожного	 з	 таких	 акціонерів,	
розміру	пакета	акцій,	що	їм	належать;	
посадових	осіб	акціонерного	товариства,	що	є	афілі-

йованими	особами	кандидата,	із	зазначенням	прізвища,	
ім’я,	по	батькові	(за	наявності),	посади	посадової	особи	
акціонерного	товариства;
12)	 чи	 є	 кандидат	 у	 члени	 наглядової	 ради	 акціоне-

ром,	 представником	 акціонера	 або	 групи	 акціонерів	 (із	
зазначенням	прізвища,	 ім’я,	 по	 батькові	 (за	 наявності)/
найменування	 цього	 акціонера	 або	 акціонерів,	 розміру	
пакета(ів)	акцій,	що	йому	(їм)	належить(ать)	або	чи	є	він	
незалежним	директором;
13)	наявність	письмової	заяви	кандидата	про	згоду	на	

обрання	членом	органу	акціонерного	товариства.
2.	У	разі	обрання	членів	органу	акціонерного	товари-

ства	шляхом	кумулятивного	голосування	у	бюлетені	для	
кумулятивного	голосування	зазначається	така	інформа-
ція	щодо	кожного	кандидата	(для	юридичних	осіб):

1)	повне	найменування;
2)	місцезнаходження;
3)	код	за	ЄДРПОУ;
4)	особа	(особи),	що	внесла(и)	пропозицію	щодо	дано-

го	кандидата;
5)	кількість,	тип	та/або	клас	належних	кандидату	акцій	

акціонерного	товариства,	до	складу	органу	якого	обира-
ється	кандидат;
6)	 чи	є	 кандидат	афілійованою	особою	акціонерного	

товариства,	до	складу	органу	якого	він	обирається;
7)	акціонери	товариства,	що	є	афілійованими	особами	

кандидата;
8)	визначена	пунктом	1	цих	Вимог	інформація	про	фі-

зичну	особу	(осіб),	яку	(яких)	кандидат	-	юридична	особа	
має	 намір	 уповноважити	 представляти	 свої	 інтереси	 в	
органі	акціонерного	товариства;
9)	наявність	письмової	заяви	кандидата	про	згоду	на	

обрання	членом	органу	акціонерного	товариства.
3.	 Інформація	про	кандидата	включається	до	форми	

бюлетеня	 для	 кумулятивного	 голосування	 на	 підставі	
письмової	заяви	такого	кандидата	про	згоду	на	обрання	
його	 членом	 органу	 акціонерного	 товариства	 та	 вклю-
чення	такої	інформації	до	бюлетеня	для	кумулятивного	
голосування,	 яка	 має	 містити	 відомості,	 передбачені	
пунктами	1,	2	цих	Вимог.
Інформація	 про	 фізичну(их)	 особу	 (осіб),	 яку	 (яких)	

кандидат	 -	 юридична	 особа	 має	 намір	 уповноважити	
представляти	свої	 інтереси	в	органі	акціонерного	това-
риства,	включається	до	форми	бюлетеня	для	кумулятив-
ного	голосування	на	підставі	відомостей,	що	містяться	у	
письмовій	 заяві	 такої(их)	фізичної(их)	 особи	 (осіб)	 про	
згоду	представляти	інтереси	кандидата	-	юридичної	осо-
би	в	органі	акціонерного	товариства.
У	разі	відсутності	у	заяві	відомостей	(їх	частини),	ви-

значених	цими	Вимогами,	про	це	вказується	у	бюлетені	
для	кумулятивного	голосування.
4.	 У	 разі	 якщо	 до	 порядку	 денного	 загальних	 зборів	

акціонерного	товариства	включено	питання	про	обрання	
членів	органу	такого	товариства	(шляхом	кумулятивного	
голосування),	 до	 дати	 проведення	 загальних	 зборів	
акціо	нер	має	право	ознайомитися	з	формою	бюлетеня	
для	голосування,	що	містить	інформацію	про	кандидатів	
у	члени	органу	акціонерного	товариства,	визначену	цими	
Вимогами.

Директор департаменту 
корпоративного управління 
та корпоративних фінансів  А. Папаіка

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 
внесення змін до деяких нормативно-правових актів 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку (щодо використання печаток юридичними 
особами та фізичними особами – 

підприємцями)»
Рішенням	 Національної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	

фондового	 ринку	 від	 22.08.2017	№	 642	 було	 схвалено	

проект	рішення	НКЦПФР	«Про	внесення	змін	до	деяких	
нормативно-правових	актів	Національної	комісії	з	цінних	
паперів	та	фондового	ринку	(щодо	використання	печаток	
юридичними	 особами	 та	фізичними	 особами	 –	 підпри-
ємцями)»	(далі	–	Проект).
Проект	 розроблено	 відповідно	 до	 пункту	 1	 частини	

другої	 статті	7,	пункту	13	статті	8	Закону	України	«Про	
державне	регулювання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»	з	
метою	 приведення	 деяких	 нормативно-правових	 актів	
НКЦПФР	 у	 відповідність	 до	 вимог	 Закону	 України	 від	
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23.03.2017	№	1982-VIIІ	«Про	внесення	змін	до	деяких	за-
конодавчих	 актів	 України	 щодо	 використання	 печаток	
юридичними	 особами	 та	 фізичними	 особами-
підприємцями».
Пропозиції	та	зауваження	до	Проекту	можуть	надси-

латися	за	адресами:
Національній	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	

ринку:	01010,	м.	Київ-601,	вул.	Московська,	8,	корпус	30	
(департамент	корпоративного	управління	та	корпоратив-
них	фінансів)	та	e-mail:	nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.
Проект	 та	 аналіз	 регуляторного	 впливу	 Проекту	

оприлюднюється	 на	 офіційному	 веб-сайті	 НКЦПФР	 –	
http://www.nssmc.gov.ua/.
Строк,	 протягом	 якого	 приймаються	 зауваження	 та	

пропозиції	від	фізичних	та	юридичних	осіб,	їх	об’єднань,	
становить	 10	 робочих	 днів	 з	 дня,	 наступного	 за	 днем	
оприлюднення	Проекту.	

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення 

Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про затвердження Порядку ведення реєстру 

виданих векселів»
Рішенням	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	

фондового	ринку	від	22.08.2017	№	643	було	схвалено	
проект	рішення	НКЦПФР	«Про	затвердження	Поряд-
ку	 ведення	 реєстру	 виданих	 векселів»	 (далі	 –	 Про-
ект).
Проект	 розроблено	 відповідно	 до	 статті	 10	 Закону	

України	«Про	обіг	векселів	в	Україні»,	пункту	13	статті	8	
Закону	України	«Про	державне	регулювання	ринку	цін-
них	паперів	в	Україні»	з	метою	приведення	нормативно-
правового	акта	НКЦПФР	у	відповідність	до	вимог	Закону	
України	від	23.03.2017	№	1982-VIIІ	«Про	внесення	змін	
до	деяких	законодавчих	актів	України	щодо	використан-
ня	печаток	юридичними	особами	та	фізичними	особами-
підприємцями».
Пропозиції	та	зауваження	до	Проекту	можуть	надси-

латися	за	адресами:
Національній	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	

ринку:	01010,	м.	Київ-601,	вул.	Московська,	8,	корпус	30	
(департамент	корпоративного	управління	та	корпоратив-
них	фінансів)	та	e-mail:	nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.
Проект	 та	 аналіз	 регуляторного	 впливу	 Проекту	

оприлюднюється	 на	 офіційному	 веб-сайті	 НКЦПФР	 –	
http://www.nssmc.gov.ua/.
Строк,	 протягом	 якого	 приймаються	 зауваження	 та	

пропозиції	від	фізичних	та	юридичних	осіб,	їх	об’єднань,	
становить	 10	 робочих	 днів	 з	 дня,	 наступного	 за	 днем	
оприлюднення	Проекту.	

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНфОРМАцІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКцПфР

НКцПфР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно	 з	 розпорядженням	 уповноваженої	 особи	
Національної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	

ринку,	т.в.о.	директора	департаменту	корпоративного	
управління	 та	 корпоративних	 фінансів,	 що	 діє	 на	
підставі	 рішення	 Комісії	 від	 10.11.2015	 №	 1843,	 зі	
змінами,	 та	 на	 підставі	 п.	 2	 розділу	 І	 Порядку	
скасування	реєстрації	 випусків	акцій,	 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	 (із	 змінами),	
відповідно	до	документів,	наданих	ПАТ	«Баштанський	
сирзавод»	 (вул.	 Заводська,	 буд.	 4,	 м.	 Баштанка,	
Баштанський	 район,	 Миколаївська	 область,	 56100,	
код	за	ЄДРПОУ:	00446500)	на	скасування	реєстрації	
випуску	 простих	 іменних	 акцій	 у	 зв’язку	 з	
перетворенням	 акціонерного	 товариства,	 скасовано	
реєстрацію	 випуску	 простих	 іменних	 акцій	 
ПАТ «Баштанський сирзавод».	 Свідоцтво	 про	
реєстрацію	 випуску	 акцій	 ПАТ	 «Баштанський	
сирзавод»	 від	 25	 травня	 2010	 року	 №	 2/14/1/10,	
видане	 20.07.2011	 Миколаївським	 територіальним	
управлінням	 Державної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	
фондового	 ринку,	 анульовано	 –	 розпорядження  
№ 304-Кф-С-А від 01 вересня 2017 року.

*    *    *
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	На-

ціональної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	рин-
ку,	 т.в.о.	 директора	 департаменту	 корпоративного	
управління	та	корпоративних	фінансів,	що	діє	на	під-
ставі	рішення	Комісії	від	10.11.2015	№	1843,	зі	зміна-
ми,	 та	на	підставі	п.	2	розділу	 І	Порядку	скасування	
реєстрації	 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	 (із	 змінами),	 відповідно	до	документів,	
наданих	 ПАТ	 «Баштанський	 сирзавод»	 (вул.	 Завод-
ська,	буд.	4,	м.	Баштанка,	Баштанський	район,	Мико-
лаївська	область,	56100,	код	за	ЄДРПОУ:	00446500)	
на	 скасування	 реєстрації	 випуску	 привілейованих	
іменних	акцій	у	зв’язку	з	перетворенням	акціонерного	
товариства,	 скасовано	 реєстрацію	 випуску	 привіле-
йованих	 іменних	 акцій	 ПАТ «Баштанський сирза-
вод».	 Свідоцтво	 про	 реєстрацію	 випуску	 акцій	 
ПАТ	 «Баштанський	 сирзавод»	 від	 25	 травня	 
2010	року	№	3/14/1/10,	видане	20.07.2011	Миколаїв-
ським	територіальним	управлінням	Державної	комісії	
з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку,	 анульовано	 –	
розпорядження № 305-Кф-С-А від 01 вересня  
2017 року.

05.09.2017 р.

01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.
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Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЛАВУТСьКИй СКЛОЗАВОД»

2.	Організаційно-правова	форма
Акціонерне	товариство	
3.	Місцезнаходження
30000,	м.Славута,	вул.Острозька,68
4.	Код	за	ЄДРПОУ
00293522
5.	Міжміський	код	та	телефон,	факс
(03842)22990	(03842)70333
6.	Електронна	поштова	адреса
slavutasklo@ukr.net

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

1.	Повідомлення	розміщено	у	загальнодоступній	інформа-
ційній	базі	даних	Комісії 04.09.2017

(дата)
2.	Повідомлення	
опубліковано	у*

(номер	та	найменування	
офіційного	друкованого	видання)

(дата)

3.	Повідомлення	
розміщено	на	сторінці 00293522.smida.gov.ua

в	мережі	
Інтернет 04.09.2017

(адреса	сторінки) (дата)

Відомості 
про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата 
вчинення дії

Повне найменування 
акціонерного товари-

ства до зміни

Повне найменування 
акціонерного товари-

ства після зміни
1 2 3 4

1 06.07.2017 Публiчне	акцiонерне	
товариство"Славутський	

склозавод"

Приватне	акцiонерне	
товариство"славутський	

склозавод"
Зміст інформації:
На	пiдставi	рiшення	позачергових	загальних	зборiв	акцiонерiв	вiд	
04.07.2017р.	ПАТ"Славутський	склозавод"(протокол	№2	
позачергових	загальних	зборiв	акцiонерiв	вiд	04.07.2017р.)	виникла	
особлива	iнформацiя	щодо	змiни	типу	акцiонерного	товариства	з	
публiчного	на	приватне	акцiонерне	товариство	з	дати	державної	
реєстрацiї	статуту	Товариства	у	новiй	редакцiї.Дата	державної	
реєстрацiї	вiдповiдних	змiн	до	вiдомостей	про	юридичну	особу,	що	
мiстяться	а	ЄДР-	06.07.2017р.Повне	найменування	акцiонерного	
товариства	до	змiни-	Публiчне	акцiонерне	товариство	"Славутський	
склозавод".Повне	найменування	акцiонерного	товариства	
пiсля	змiни	-Приватне	акцiонерне	товариство"Славутський	
склозавод"

Особлива інформація АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» (код	ЄДРПОУ	
19353391),	 адреса:	 09025,	 Київська	 обл.,	 Сквирський	 р-н,	 с.	 Безпечна,	 
вул.	Ордаша,	19,	тел.	(44)4960096.	Відомості	про	зміну	складу	посадових	
осіб	емітента.

Згідно	Наказу	№105-к	від	01.09.2017	р.	призначена	з	04.09.2017	р.	без-
строково	на	посаду	Головного	бухгалтера	Товариства	Завгородня	Майя	
Володимирівна,	 яка	 не	 має	 частки	 в	 статутному	 капіталі	 емітента	 (0%,	 
0	акцій).	Попередні	посади	за	останні	5	років:	ПП	«АСМ	Максимум»-	фі-
нансовий	 директор;	 ТОВ	 «Комфорт	 Інстал»-	 головний	 бухгалтер;	 
ТОВ	 «КВАДРО	 ІНТЕРНЕШНЛ»	 головний	 бухгалтер	 (за	 сумісництвом). 
Посадова	особа	не	має	судимостей	за	корисливі	або	посадові	злочини.	
Особа	не	дала	згоду	на	розкриття	паспортних	даних.

СІЛьСьКОГОСПОДАРСьКЕ ПУБЛІЧНЕ АКцІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСьКА ОВОЧЕВА 
фАБРИКА»(ідентифікаційний	код:	00849304;місцезнаходження:	
Україна,	08114,	Київська	область,	Києво	-	Святошинський	район,	село	
Гореничі,	вул.	Столична,	будинок	1-А)	повідомляє,	що	у	повідомленні	
про	втрату	оригіналу	свідоцтвапро	реєстрацію	випуску	акцій,	опублі-
кованому	30.08.2017	у	№163Бюлетеня	«Відомості	Національної	комі-
сії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку»у	зв`язку	з	технічною	помил-
кою	 слід	 читати	 «простих	 іменних	 шістдесят	 мільйонів	 чотириста	
тисяч	штук».

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І.	 Загальні	 відомості	 1.	 Повне	 найменування	 емітента:	 ПРИ-
ВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВИй 
СТИЛь».	 2.	 Код	 за	 ЄДРПОУ:	 32565288.	 3.	 Місцезнаходження:	
61020	м.	Харків,	Григорівське	шосе,	буд.88.	4.	Міжміський	код,	теле-
фон	та	факс:	(057)	752-27-00,	(057)	752-27-95.	5.	Електронна	пошто-
ва	 адреса:	 ivina_vv@nowystyl.com.ua.	 6.	 Адреса	 сторінки	 в	 мережі	
Інтернет,	 яка	додатково	використовується	емітентом	для	розкриття	
інформації:	www.nowystyl.ua.	7.	Вид	особливої	інформації	або	інфор-
мації	про	іпотечні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	нерухо-
містю:	Відомості	про	прийняття	рішення	про	надання	згоди	на	вчи-
нення	значних	правочинів

ІІ.	Текст	Повідомлення	Дата	прийняття	рішення	про	надання	згоди	
на	вчинення	значного	правочину	-	31.08.2017р.;	Назва	уповноваженого	
органу,	що	прийняв	рішення	-	одноосібне	рішення	єдиного	акціонера;	
Предмет	правочину	-	зміна	розміру	загальної	суми	Договору,	зокрема:	
укладення	 додаткової	 угоди	 до	 Договору	 поставки	 №	 025016	 від	
01.08.2016	року.	Предмет	Договору	поставки:	постачання	офісної	меблі	
та	комплектуючих	до	неї,	крісел,	стільців	та	комплектуючих	до	них,	а	
також	труб	та	інших	профілів	з	чорних	металів;	Ринкова	вартість	майна	
або	послуг,	що	є	предметом	правочину	-	100	000	000,00	(сто	мільйонів)	
грн.;	Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	
звітності	 -	507	485	тис.грн.;	Співвідношення	ринкової	вартості	майна	
або	послуг,	що	є	предметом	правочину,	до	вартості	активів	емітента	за	
даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсотках)	-	19,71%;	За-
гальна	кількість	голосуючих	акцій	-	12	862	593	шт.,	кількість	голосуючих	
акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах	-	12	862	593	шт.,	
кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	-	12	862	593	шт.	та	
«проти»	-	0,	прийняття	рішення;	Додаткові	критерії	для	віднесення	пра-
вочину	до	значного	правочину	не	передбачені	законодавством	-	додат-
кові	критерії	Статутом	не	визначені.

III.	Підпис	1.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	
інформації,	що	міститься	 у	 повідомленні,	 та	 визнає,	що	 вона	 несе	
відповідальність	згідно	із	законодавством.	2.	Генеральний директор 
Івіна В.В.	М.П.	01.09.2017

Додаток	28	
до	Положення	про	розкриття	інформації	емітентами	цінних	паперів	

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

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

2.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ	емітента	:	05468794
3.	 Місцезнаходження	 емітента:	 65033	 М.ОДЕСА	 ВУЛ.	 ОНЕЖСЬКА,	

БУД.	5
4.	Міжміський	 код,	 телефон	 та	 факс	 емітента	 :	 (0482)	 329075	 

(0482)	329075
5.	Електронна	поштова	адреса	емітента	:	utsmodessa@emitent.net.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	:	utsmodessa.informs.net.ua
7.	Вид	особливої	інформації:	Вiдомостi	про	змiну	власникiв	акцiй,	яким	

належить	10	i	бiльше	вiдсоткiв	голосуючих	акцiй
2. Текст повідомлення

Дата	зміни	відсутня.	Дата	повідомлення	емітента	особою,	що	здійснює	
облік	права	власності	на	акції	в	депозитарній	системі	05.09.2017	р.	Частка	
акціонера	«Фізична	особа»	у	загальній	кількості	акцій	змінилася	з	18.842%	
до	0%,	у	тому	числі	частка	у	загальної	кількості	голосуючих	акцій	змінила-
ся	з	19.596%	до	0%.

Дата	зміни	відсутня.	Дата	повідомлення	емітента	особою,	що	здійснює	
облік	права	власності	на	акції	в	депозитарній	системі	05.09.2017	р.	Частка	
акціонера	«Фізична	особа»	у	загальній	кількості	акцій	змінилася	з	5,363%	
до	 24,204%,	 у	 тому	 числі	 частка	 у	 загальної	 кількості	 голосуючих	 акцій	
змінилася	з	5.578%	до	25.174%.

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

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

3.2.	Найменування	посади.
т.в.о. Голови Правлiння ____________ Мкртумян Лiпарiт Едiкович

М.П.
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Інформація 
про прийняття рішення 

про ліквідацію товариства.
Повне найменування емітента:	Приватне	акціонерне	товариство	

«Сервіс-ПОБУТ»
Організаційно-правова форма:	Приватне	акціонерне	товариство
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента:	03062007.
Місцезнаходження емітента:	42700,	Сумська	область,	м.	Охтир-

ка,	вул.	Жовтнева,	12
Телефон/факс	(05446)	2-60-72	.
Електронна поштова адреса: zat_03062007@aft.org.ua
Вид особливої інформації:	 Інформація	 про	 прийняття	 рішення	

про	ліквідацію	товариства.
Текст повідомлення

Позачергові	загальних	зборів	акціонерів	ПрАТ	«СЕРВІС	–	ПОБУТ»	
(надалi	-	Товариство),	які	відбулися	01 вересня 2017 року	(Протокол	
№2	вiд	01.09.2017	р.)	прийняли	рiшення	про	добровiльну	лiквiдацiю,	
оскiльки	вартiсть	чистих	активiв	акцiонерного	товариства	є	меншою	нiж	
розмiр	статутного	капiталу	Товариства	та	відсутні	перспектив	економіч-
ного	розвитку	Товариства.	Результати	голосування:	«ЗА»	-	755	голосiв	
(акцiй),	що	складає	100%	загальної	кiлькостi	голосiв	акціонерів	–	влас-
ників	 голосуючих	 акцій,	 які	 зареєструвалися	 для	 участі	 в	 загальних	
зборах;	 ПРОТИ»	 -	 0	 (нуль),	 що	 складає	 0%	 вiд	 загальної	 кiлькостi	
голосiв	акціонерів	–власників	 голосуючих	акцій,	 які	 зареєструвалися	
для	участі	в	загальних	зборах;;	«УТРИМАЛИСЬ»	-	0	(нуль),	що	скла-
дає	0%	вiд	загальної	кiлькостi	голосiв	акціонерів	–власників	голосую-
чих	 акцій,	 які	 зареєструвалися	 для	 участі	 в	 загальних	 зборах;	 «НЕ	
ГОЛОСУВАЛИ»	-	немає,	що	складає	0%	вiд	загальної	кiлькостi	акціо-
нерів	–	власників	голосуючих	акцій,	які	зареєструвалися	для	участі	в	
загальних	зборах;

Станом	на	дату	прийняття	рішення	про	ліквідацію,	товариство	має	
таку	кредиторську	заборгованість:	

-	за	товари,	роботи,	послуги	-		 81,0		 тис.	грн.

-	з	оплати	праці	-		 115,2		 тис.	грн
-	за	розрахунками	з	бюджетом	-		 100,2		 тис.	грн.	
-	за	розрахунками	зі	страхування	-		 0,2		 тис.	грн.
-	інша	поточна	заборгованість	-		 64,8	 тис.	грн.
Всього		 361,4		 тис.	грн
.	За	даними	річного	фінансового	звіту	Товариства	за	2016	р.,	під-

твердженого	аудиторської	фірмою	ТОВ	«Мрія-аудит»:
-	вартість	чистих	активів	-		 112,7		 тис.	грн.
-	сума	зобов’язань	–		 366,6		 тис.	грн.
-	розмір	власного	капіталу	-		 224,5		 тис.	грн.
Про	 достатнiсть	 активiв	 емiтента	 для	 розрахунку	 за	 його	

зобов'язаннями	-	визначити,	що	якщо	вартостi	майна	Товариства	вия-
виться	недостатньо	для	задоволення	вимог	кредиторiв,	то	Товариство	
здiйснює	 всi	 необхiднi	 дiї,	 встановленi	 Законом	 України	 «Про	
вiдновлення	платоспроможностi	боржника	або	визнання	його	банкру-
том».

Сума,	що	залишиться	пiсля	задоволення	вимог	кредиторiв	(у	тому	
числi	за	податками,	зборами,	єдиним	внеском	на	загальнообов'язкове	
державне	 соцiальне	 страхування	 та	 iншими	 коштами,	що	 належить	
сплатити	 до	 державного	 або	 мiсцевого	 бюджету,	 Пенсiйного	 фонду	
України,	фондiв	соцiального	страхування),	розподяляються	мiж	влас-
никам	 простих	 iменних	 акцiй	 приватного	 акцiонерного	 товариства	
«СЕРВІС	–	ПОБУТ».

На	загальних	зборах	створено	ліквідаційну	комісію	у	складі:
Голова	комісії	-	Ємець	Володимир	Якович
Член	комісії	-	Дьоміна	Любов	Павлівна
Встановлений	строк	ліквідації	5	місяців	з	дня	прийняття	рішення.	

Строк	прийому	заяв	кредиторів	–	2	місяці	з	дня	оприлюднення	інфор-
мації	про	ліквідацію	Товариства.

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

Директор/ голова ліквідаційної комісії Ємець Володимир Якович .

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЕРВІС-ПОБУТ»

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

тю) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ОРЛАН"
2.	Код	за	ЄДРПОУ 21497134
3.	Місцезнаходження 03126,	м.	Київ,	вул.	М.	Донця,	буд.	29
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

(044)	404-10-04	(044)	497-72-09

5.	Електронна	поштова	
адреса

orlan@biola.ua

6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	викорис-
товується	емітентом	для	
розкриття	інформації

http://www.orlan.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Дата	 прийняття	 рiшення	 та	 найменування	 уповноваженого	 органу	

емiтента,	що	прийняв	вiдповiдне	рiшення:	29.08.2017	року,	загальнi	збори	
акцiонерiв	ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«ОРЛАН».

Дата	державної	реєстрацiї	вiдповiдних	змiн	до	вiдомостей	про	юридич-
ну	особу,	що	мiстяться	в	ЄДР:	04.09.2017	року.

Повне	 найменування	 акцiонерного	 товариства	 до	 змiни:	 ПУБЛIЧНЕ	
АКЦIОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«ОРЛАН».

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

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 Максимчук	О.В.
Голова	Правлiння	 (підпис) (ініціали	та	прізвище	

керівника)
М.П. 04.09.2017

(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента 

І. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента	 ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА 
МЕРЕЖА «фАРМАцІЯ»

2.	Ідентифікаційний	код	за	
ЄДРПОУ	емітента	

22447055

3.	Місцезнаходження	емітента	 65026,	м.	Одеса,	вул.	Жуковського,	20
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	
емітента	

(0482)	720-51-42,	(0482)	720-51-43

5.	Електронна	поштова	адреса	
емітента	

11002@farmacia.in.ua

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

http://www.farmacia.in.ua

7.	Вид	особливої	інформації	
відповідно	до	вимог	глави	1	розділу	IІI	

Зміна	складу	посадових	осіб	
емітента

ІІ. Текст повідомлення
Згiдно	протоколу	засiдання	Наглядової	ради	№	16	вiд	03.08.2017	року	

обрано	на	посаду	Голови	Наглядової	ради	Бойченко	Ганну	Анатолiївну,	
паспорт:	серiя	КМ	№	874581,	виданий	Приморським	РВ	ГУ	ДМФ	м.	Одеси	
в	 Одеськiй	 областi	 05.12.2013	 р.	 Посадова	 особа	 призначена	 на	 строк	 
3	 роки,	 протягом	 останнiх	 п'яти	 рокiв	 своєї	 дiяльностi	 обiймала	 посаду	
економiста,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	
має,	не	володiє	пакетом	акцiй	в	статутному	капiталi	Товариства

Згiдно	протоколу	засiдання	Наглядової	ради	№	16	вiд	03.08.2017	року	
прийнято	рiшення	про	призначення	Лiпкiної	Алли	Наумiвнi	(згоду	на	роз-
криття	паспортних	даних	не	отримано)	на	посаду	Генерального	директора	
Товариства.	 Посадова	 особа	 непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	злочини	не	має.	Перебувала	на	посадi	Генерального	директора	
з	05.05.2014	року.	Посадова	особа	призначена	на	строк	3	роки.

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

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

Генеральний	директор_____	Ліпкіна	А.Н.(підпис)	М.П	(ініціали	та	пріз-
вище	керівника)04.09.2017	р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації

ПАТ «КРЕМЕНЧУцьКИй ЗАВОД 
ДОРОЖНІХ МАШИН»

I. Загальні відомості
Повне	 найменування	 емітента:	 Публічне	 акцiонерне	 товариство	

«Кременчуцький	 завод	 дорожніх	 машин»,	 місцезнаходження:	 39600,	 
м.Кременчук,	пр.Свободи,4,	код	за	ЄДРПОУ:	05762565,	міжміський	код,	
телефон	та	факс:	(0536)	76-51-35,	(0532)	50-14-25,	електронна	поштова	
адреса:	 aktsioner@kredmash-zavod.com,	 сторінка	 в	 мережі	 Інтернет:	
www.kredmash.com,	вид	особливої	 інформації:	Відомості	про	про	зміну	
складу	посадових	осіб	емітента.

II. Текст повідомлення
Повідомлення	розміщено	у	загальнодоступній	інформаційній	базі	даних	

Комісії:	04.09.2017	р.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Згiдно	рiшення	загальних	зборiв	акцiонерiв	(Протокол	вiд	01.09.2017	р.):
припинено повноваження:	Голови	Наглядової	ради	ПАТ	«Кредмаш»	

Данилейко	 Миколи	 Iвановича,	 розмір	 частки	 15.97%;	 заступника	 голови	
Наглядової	ради	ПАТ	«Кредмаш»	Перепельченко	Вiктора	Iвановича,	роз-
мір	частки	0,624%;	членів	Наглядової	ради	ПАТ	«Кредмаш»	Волкова	Воло-
димира	 Володимировича,	 розмір	 частки	 0.001%;	 Ляшенко	 Ніни	 Гур’ївни,	
розмір	частки	0.129%;	Оксака	Олега	Івановича,	розмір	частки	0,262%;	го-
лови	ревiзiйної	комiсiї	ПАТ	«Кредмаш»	Кузнєцової	Олени	Миколаївни,	роз-
мір	частки	0.0003%;	заступника	голови	ревiзiйної	комiсiї	ПАТ	«Кредмаш»	
Питоні	Олени	Анатолiївни,	розмір	частки	0.002%;	членів	ревiзiйної	комісії	
ПАТ	«Кредмаш»	Рябищук	Олени	Iванiвні,	розмір	частки	0.003%;	Матевосян	
Вiкторiї	Миколаївни,	розмір	частки	0.0003%;	Хмельницького	Сергiя	Мико-
лайовича,	розмір	частки	0,438%.	Посадові	особи	перебували	на	посаді	з	
31	березня	2017	р.,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	не	було,	згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надавали.	

обрано: членів	 Наглядової	 ради	 ПрАТ	 «Кредмаш»	 Данилейко	 Миколу	
Iвановича,	розмір	частки	15.97%,	з	2011	р.	по	теперiшнiй	час	–	голова	Нагля-
дової	 ради,	 президент	ПАТ	 «Кредмаш»;	 Перепельченко	 Вiктора	 Iвановича,	
розмір	частки	0,624%,	з	2011	р.	2014	р.	–	член	Правлiння,	головний	енергетик	
ПАТ	«Кредмаш»,	з	2014	р.	по	по	теперiшнiй	час	–	член	Наглядової	ради,	голов-
ний	енергетик	ПАТ	«Кредмаш»;	Волкова	Володимира	Володимировича,	роз-
мір	частки	0.001%,	з	2011	по	2012	рр.	–	заступник	головного	конструктора,	з	
2012	 по	 2014	 рр.	 –	 головний	 конструктор	 ПАТ	 «Кредмаш»;	 з	 2014	 р.	 по	
теперiшнiй	час	-	член	Наглядової	ради,	головний	конструктор	ПАТ	«Кредмаш»;	
Ляшенко	Ніну	Гур’ївну,	розмір	частки	0.129%,	з	2011	по	2014	рр.	–	начальник	
ПЕВ	ПАТ	«Кредмаш»,	член	правлiння,	з	2014	р.	по	31.03.2017	-	секретар	кор-
поративний	ПАТ	«Кредмаш»;	з	31.03.2017	по	теперiшнiй	час	-	секретар	корпо-
ративний,	член	Наглядової	ради	ПАТ	«Кредмаш»;	Оксака	Олега	 Івановича,	
розмір	частки	0,262%,	з	2011	р.	по	22	вересня	2015	року	–	директор	з	вироб-
ництва	та	реалiзации	ПрАТ	НТЦ	«Iнформсистеми»,	член	Правлiння	ПрАТ	НТЦ	
«Iнформсистеми»,	з	22	вересня	2015	р.	по	теперішній	час	–	Голова	Правління	
–	директор	ПрАТ	НТЦ	«Iнформсистеми»,	з	31	березня	2017	р.	по	теперішній	
час	 -	 член	 Наглядової	 ради	 ПАТ	 «Кредмаш»,	 директор	 ПрАТ	 НТЦ	

«Iнформсистеми»;	членів	ревiзiйної	комiсiї	ПрАТ	«Кредмаш»	Кузнєцову	Олену	
Миколаївну,	 розмір	 частки	 0.0003%,	 з	 2011р.	 по	 теперiшнiй	 час	 -	 Голова	
ревiзiйної	комісії	ПАТ	«Кредмаш»,	начальник	ВОПЗ	Товариства;	Питоню	Оле-
ну	 Анатолiївну,	 розмір	 частки	 0.002%,	 з	 2011р.	 по	 теперiшнiй	 час	 –	 член	
ревiзiйної	комісії	 ,	економiст	з	фiнансової	роботи	 I	категорiї	ФВ	ПАТ	«Кред-
маш»;	Рябищук	Олену	Iванiвну,	розмір	частки	0.003%,	з	2011р.	по	теперiшнiй	
час.	–	член	ревiзiйної	комiсiї,	завiдувач	вiддiлом	КБ	ПАТ	«Кредмаш»;	Матево-
сян	Вiкторiю	Миколаївну,	розмір	частки	0.0003%,	з	2011р.	по	теперiшнiй	час	–	
член	 ревiзiйної	 комiсiї,	 начальник	 ВВПiР	 ПАТ	 «Кредмаш»;	 Хмельницького	
Сергiя	Миколайовича,	розмір	 частки	0,438%,	 з	2011	р.	 по	 теперішній	час	–	
член	ревiзiйної	комiсiї,	начальник	ковальсько-термiчного	цеху	№3	ПАТ	«Кред-
маш».	Члени	Наглядової	ради	та	члени	Ревізійної	комісії	обрані	на	3	роки.	У	
посадових	осіб	емiтента	відсутність	непогашеної	(незнятої)	судимості,	відсут-
ність	заборони	обіймати	певні	посади	та/або	займатись	певною	діяльністю.	
Посадові	особи	згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надавали.	

Згідно	рішення	Наглядової	ради	(протокол	засідання	№1	від	1.09.2017	р.): 
обрано:	голову	Наглядової	ради	ПрАТ	«Кредмаш»	Данилейко	Миколу	

Iвановича,	розмір	частки	15.97%,	на	3	роки;	
Згідно	рішення	Наглядової	ради	(протокол	засідання	№2	від	1.09.2017	р.):
обрано:секретаря	 корпоративного	 ПрАТ	 «Кредмаш»	 Ляшенко	 Ніну	

Гур’ївну,	 розмір	 частки	 0.129%,	 на	 3	 роки,	 заступника	 Голови	 Наглядової	
ради	ПрАТ	«Кредмаш»Перепельченка	В.І.,	розмір	частки	0,624%,	на	3	роки.	

припинено повноваження:	голови	правління	ПАТ	«Кредмаш»	Твере-
зого	Олександра	Володимировича,	розмір	частки	10.21%,	заступника	голо-
ви	 правління	ПАТ	 «Кредмаш»	 Косих	Михайла	Юрійовича,	 розмір	 частки	
1,042%,	членів	правління	ПАТ	«Кредмаш»	Довбні	Олександра	Івановича,	
розмір	 частки	 0.035%,	 Бихкало	 Оксани	 Володимировни,	 розмір	 частки	
0.003%,	Пономаренка	Володимира	Петровича,	розмір	частки	0.001%.	По-
садові	 особи	 перебували	 на	 посаді	 з	 31	 березня	 2017	 р.,	 непогашеної	
судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	не	було,	 згоди	на	розкриття	
паспортних	даних	не	надавали.	

призначено: голову	 правління ПрАТ	 «Кредмаш»	 Тверезого	Олексан-
дра	Володимировича,	розмір	частки	10.21%,	з	2011р.	по	теперішній	час	–	
голова	Правління,	Генеральний	директор	ПАТ	«Кредмаш»,	на	3	роки	.	

Згідно	рішення	Ревізійної	комісії	(протокол	засідання	№1	від	1.09.2017	р.):
обрано: голову	 Ревізійної	 комісії	 ПрАТ	 «Кредмаш»	 Кузнєцову	 Олену	

Миколаївну,	 розмір	 частки	 0.003%,	 з	 2011р.	 по	 теперiшнiй	 час	 -	 голова	
Ревiзiйної	комiсiї,	начальник	ВОПЗ	ПАТ	«Кредмаш»,	на	3	роки.	

У	посадових	осіб	емiтента	відсутність	непогашеної	(незнятої)	судимості,	
відсутність	заборони	обіймати	певні	посади	та/або	займатись	певною	діяль-
ністю.	Посадові	особи	згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надавали.	

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 Тверезий	Олександр	Володимирович
Голова	правлiння-
Генеральний	директор

М.П. 04.09.2017

Повідомлення про намір придбати значний пакет акцій
КОМПАНІЯ «VEctor EnErgy s.r.o.» (реєстраційний	

№	028	68	393,	юридична	адреса:	Чеська	Республіка,	326	00	м.	Пльзень,	вул.	
Французька	тріда	1912/43)	повідомляє	про	намір	придбати	прості	іменні	ак-
ції	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«С.В.Т.А.»	(код	ЄДРПОУ	
30968849)	в	кількості	4331092	штук	(25	%	від	їх	загальної	кількості).

На	момент	подання	цього	повідомлення	акціями	ПрАТ	«С.В.Т.А.»	ком-
панія	«Vector	Energy	s.r.o.»	не	володіє.

Повідомлення про намір придбати значний пакет акцій
КОМПАНІЯ «VEctor EnErgy s.r.o.» (реєстраційний	 

№	028	68	393,	юридична	адреса:	Чеська	Республіка,	326	00	м.	Пльзень,	вул.	
Французька	тріда	1912/43)	повідомляє	про	намір	придбати	прості	іменні	акції	
ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ»	 (код	
ЄДРПОУ	30968855)	в	кількості	1003905	штук	(25	%	від	їх	загальної	кількості).

На	момент	подання	цього	повідомлення	акціями	ПрАТ	«ЕНЕРГОМАШ-
ІНВЕСТ»	компанія	«Vector	Energy	s.r.o.»	не	володіє.

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

емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	 Повне	 найменування	 емітента	Приватне акцiонерне товариство 

«Каланчацький комбiнат хлiбопродуктiв»
2.	Код	за	ЄДРПОУ	00952344
3.	Місцезнаходження	75822,	Херсонська	область,	Каланчацький	район,	

смт.	Мирне,	вул.	Елеваторна,	буд.	5
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	0553039177	0553039177
5.	Електронна	поштова	адреса	00952344@privateinvest.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	www.kkhp.pat.ua
7.	Вид	особливої	інформації	Зміна	складу	посадових	осіб	емітента

II. Текст повідомлення
04.09.2017р.	 відбулися	 зміни	 в	 складі	 посадових	 осіб	 Приватного	

акцiонерного	 товариства	 «Каланчацький	 комбiнат	 хлiбопродуктiв»,	 а	
саме:

-	 звільнено	 головного	 бухгалтера	 Бронiцьку	 Галину	 Михайлiвну	 на	
пiдставi	рiшення	Генерального	директора	(наказ	№	377-к	вiд	04.09.2017р.).	
Рішення	 прийняте	 на	 підставі	 поданої	 особою	 заяви	 про	 звільнення	 за	
власним	бажанням.	Особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	да-
них.	Особа	перебувала	на	посаді	з	07.07.1982р.	Особа	акціями	товариства	
не	володiє.	Посадова	особа	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадо-
ві	злочини	не	має.	На	посаду	головного	бухгалтера	замість	звільненої	осо-
би,	нікого	не	призначено.

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

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

2.	Найменування	посади	Ніколаєв	Віталій	Вікторович
Генеральний	 директор	 (підпис)	 М.П.	 (ініціали	 та	 прізвище	 керівника)	

04.09.2017

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛАНЧАцьКИй КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.	 Повне	 найменування	 емітента:	 Приватне	 акціонерне	 товариство	
«Полтавазооветпромпостач»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	00727216
3.	Місцезнаходження:	36008,	м.	Полтава,	вул.	Автобазiвська,	3-Б
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(0532)	59-27-92	(0532)	59-75-73
5.	Електронна	поштова	адреса:	office@poltavazoovet.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	www.poltavazoovet.com
7.	Вид	особливої	інформації	Зміна	складу	посадових	осіб	емітента

II. Текст повідомлення
Посадова	особа	Головний	бухгалтер	Мельнiкова	Ганна	Володимирiвна	

наказом	 ПрАТ	 «Полтавазооветпромпостач»	 №29-к	 вiд	 30.08.2017	 р.	
звiльнена	 з	 посади	 головного	бухгалтера	 з	30.08.2017	р.	Перебувала	на	
посадi	головного	бухгалтера	з	11.05.2016	р.	Часткою	в	статутному	капiталi	
емiтента	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-

чини	не	має.	Посадова	особа	згоди	на	оприлюднення	паспортних	даних	не	
надала.

Посадова	особа	Головний	бухгалтер	Домшенко	Тетяна	Олександрiвна	
наказом	ПрАТ	«Полтавазооветпромпостач»	№	31-к	вiд	30.08.2017	р.	при-
значена	на	посаду	(переведена	з	посади	заступника	головного	бухгалтера	
за	заявою)	з	31.08.2017	р.,	термiном	-	безстроково.	Часткою	в	статутному	
капiталi	 емiтента	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	злочини	не	має.	Протягом	останнiх	п'яти	рокiв	обiймала	посади:	
менеджер	КФ	ТОВ	«ПРИНТЕР	СЕРВIС»,	бухгалтер,	 заступник	 головного	
бухгалтера	ПрАТ	«Полтавазооветпромпостач».	Посадова	особа	 згоди	на	
оприлюднення	паспортних	даних	не	надала.

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

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

Голова правлiння  Чепурко Ігор Володимирович
	 	 М.П.		 	 	 05.09.2017

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАЗООВЕТПРОМПОСТАЧ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Полтавазооветпромпостач»
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	00727216
3.	Місцезнаходження:	36008,	м.	Полтава,	вул.	Автобазiвська,	3-Б
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(0532)	59-27-92	(0532)	59-75-73
5.	Електронна	поштова	адреса:	office@poltavazoovet.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	www.poltavazoovet.com
7.	Вид	особливої	інформації	Зміна	складу	посадових	осіб	емітента

II. Текст повідомлення
Засiданням	Наглядової	Ради	ПрАТ	«Полтавазооветпромпостач»	 (про-

токол	№5	вiд	30.08.2017р.)	прийнято	рiшення	про	звiльнення	з	посади	Го-
лови	правлiння	Стегнiя	В.	Г.	Перебував	на	посадi	з	03.04.2015	р.	Часткою	в	
статутному	 капiталi	 емiтента	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	

корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Посадова	особа	згоди	на	оприлюд-
нення	паспортних	даних	не	надала.

Засiданням	 Наглядової	 Ради	 ПрАТ	 «Полтавазооветпромпостач»	
(протокол	№5	вiд	30.08.2017р.)	прийнято	рiшення	про	призначення	на	
посаду	 Голови	 правлiння	 з	 31.08.2017	 р.	 Чепурко	 I.	 В.	 термiном	 на	
3	роки.	Протягом	останнiх	5	рокiв	посадова	особа	обiймала	наступнi	по-
сади:	 член	 правлiння,	 комерцiйний	 директор	 ПрАТ	 «Полтавазоовет-
промпостач»,	директор	ПП	«Ветерина».	Часткою	в	статутному	капiталi	
емiтента	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	
злочини	не	має.	Посадова	особа	згоди	на	оприлюднення	паспортних	да-
них	не	надала.

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

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

Голова правлiння  Чепурко Ігор Володимирович
	 	 М.П.		 	 	 05.09.2017

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАЗООВЕТПРОМПОСТАЧ»

Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ДНІПРОВСьКИй 

МЕТАЛУРГІйНИй ЗАВОД»!
(код	за	ЄДРПОУ:	05393056)

Місцезнаходження:	Україна,	м.	Дніпро,	вул.	Маяковського,	3.
Наглядова	рада	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	

«ЄВРАЗ	 ДНІПРОВСЬКИЙ	 МЕТАЛУРГІЙНИЙ	 ЗАВОД»,	 що	 знахо-
диться	за	адресою:	49064,	м.	Дніпро,	вул.	Маяковського,	3	(нада-
лі	 	 –	 «Товариство»)	 повідомляє	 про	 скликання	 позачергових	 
Загальних	зборів	акціонерів	Товариства	(надалі	також	–	«Загальні	
збори»)	 згідно	 вимог	 ч.5	 ст.	 47	 Закону	 «Про	 акціонерні	 товари-
ства».

Дата	проведення	Загальних	зборів	-	«22» вересня 2017 року. 
Загальні	збори	проходитимуть	у	приміщенні	клубу	(актова	зала)	за	

адресою:	49000, м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1.
Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	в	

Загальних	 зборах	 Товариства	 -	 18	 вересня	 2017	 року	 (станом	 на	
24.00	).

Реєстрація	акціонерів	та	їх	повноважних	представників	проводити-
меться	з	07	 год.	45	хв.	до	08	 год.	45	хв.	 за	вищевказаною	адресою	
проведення	Загальних	зборів.

Початок	проведення	Загальних	зборів	о 09 год. 00 хв.
ПОРЯДОК ДЕННИй 

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛьНИХ ЗБОРІВ АКцІОНЕРІВ
1.	Про	обрання	лічильної	комісії	позачергових	Загальних	зборів	ак-

ціонерів	Товариства.
2.	Про	збільшення	розміру	статутного	капіталу	Товариства	шляхом	

приватного	розміщення	додаткових	акцій	існуючої	номінальної	вартос-
ті	за	рахунок	додаткових	внесків.

3.	Про	затвердження	ціни	розміщення	акцій.
4.	Про	приватне	розміщення	акцій	Товариства	(із	зазначенням	осіб,	

які	є	учасниками	такого	розміщення).
5.	Про	визначення	уповноваженого	органу	Товариства,	якому	нада-

ються	повноваження	щодо	приватного	розміщення	акцій.

6.	Про	визначення	уповноважених	осіб	Товариства,	яким	нада-
ються	повноваження	щодо	приватного	розміщення	акцій	Товари-
ства.

7.	Про	надання	згоди	на	вчинення	Товариством	значних	правочи-
нів,	щодо	яких	є	заінтересованість.

8.	Про	затвердження	умов	оцінки	та	викупу	акцій	у	акціонерів,	які	
голосували	«проти»	прийняття	рішення	про	збільшення	статутного	ка-
піталу	Товариства	та	голосували	«проти»	прийняття	рішення	про	на-
дання	згоди	на	вчинення	Товариством	значних	правочинів,	щодо	яких	
є	заінтересованість.

Адреса	власної	веб-сторінки,	на	якій	розміщена	інформація	з	про-
ектом	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	порядку	денного:	
http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativnye-dokumenty/

Від	дати	надіслання	повідомлення	про	проведення	позачергових	
Загальних	зборів	акціонерів	до	дати	проведення	позачергових	За-
гальних	 зборів	 акціонерів,	 Товариство	 надає	 акціонерам	 можли-
вість	ознайомитись	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рі-
шень	 з	 питань	 порядку	 денного	 позачергових	 Загальних	 зборів	
акціонерів	 за	місцезнаходженням	ПрАТ	«ЄВРАЗ	ДМЗ»:	м.	Дніпро,	
вул.	Маяковського,	3,	офіс	№	13	щоденно	(крім	суботи	та	неділі)	з	
08:00	год.	до	16:00	год.	(обідня	перерва	з	12:00	год.	до	13:00	год.),	
а	в	день	проведення	позачергових	загальних	зборів	-	також	у	місці	
їх	проведення	(у	приміщенні	клубу	(актова	зала)	за	адресою:	49000,	
м.	Дніпро,	вул.	Коксохімічна,	1).	Відповідальною	особою	за	порядок	
ознайомлення	акціонерів	із	зазначеними	документами,	є	Генераль-
ний	директор	Товариства	Бергеман	Геннадій	Володимирович	(тел.:	
056	794-86-71).

З	питань	порядку	денного	та	організаційних	питань	проведення	по-
зачергових	Загальних	зборів	акціонерів	звертатись	до	зазначеної	по-
садової	особи.

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

Наглядова рада Товариства
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості 

1.Повне	найменування	емітента	-	Приватне акціонерне товариство 
«Яготинське автотранспортне підприємство 13251».2.Код	за	ЄДРПОУ	–	
05538661.3.	Місцезнаходження	 :07700	 м.	 Яготин	 Толбухіна,	 б.28.	 4.Між-
міський	 код,	 телефон	 та	 факс:(04575)5-11-55/	 (04575)5-13-90.	 5.Адреса	
сторінки	в	мережі	Інтернет:	http://pratyatp13251.informs.net.ua/.6.Вид	особ-
ливої	інформації	:Зміна	складу	посадових	осіб	емітента.

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

01.09.2017	р.Звільнення	посадової	особи	виконано	на	підставі	Про-
токолу	№30	від	01.09.2017р.	згідно	заяви	про	звільнення,	за	згодою	
сторін.Посадова	особа	Кондратенко	Ігор	Анатолійович,	яка	займа-
ла	посаду	Директор,	звільнена.Володiє	часткою	в	статутному	капі-

талі	 емiтента	0%.Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	посадовi	
злочини	немає.Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посаді:	
один	рік.

Рішення	про	призначення	прийнято	на	засіданні	Наглядової	ради	
01.09.2017	р.Призначення	посадової	особи	виконано	на	підставі	Про-
токолу	№30	від	01.09.2017р.Посадова	особа	Малиш	Андрій	Андрійо-
вич,	призначена	на	посаду	Тимчасово	виконуючий	обов’язки	директо-
ра.Володiє	 часткою	 в	 статутному	 капіталі	 емiтента	 88,04%.Володiє	
пакетом	 акцій	 емітента	 у	 розмірі	 88,04%.	 Непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	та	посадовi	злочини	немає.Інші	посади,	які	обіймала	особа	
протягом	останніх	п’яти	років:голова	Наглядової	ради	ПрАТ	«Яготин-
ське	АТП	13251».Розмір	пакета	акцій	емітента,	які	належать	цій	особі:	
1103036	акцій.

Наглядова рада ПрАТ «Яготинське АТП 13251»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЯГОТИНСьКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13251»

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій) 

ПАТ «УКРПРОМАВТОШИНОРЕМОНТ». 
Код за ЄДРПОУ 23535465.

1.	Місцезнаходження 04073,	Київ,	проспект	Cтепана	
Бандери,	б.5

2.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

044-468-11-73

3.	Електронна	поштова	
адреса

inozemtseva2908@bigmir.net

4.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	використо-
вується	емітентом	для	розкриття	
інформації

http://emitent.tetra-studio.com.ua/
uapahk

Текст повідомлення
Публiчне	 акцiонерне	 товариство	 «Укрпромавтошиноремонт»	

повiдомляє	 про	 змiну	 пакету	 акцiй	 ТОВ	 «М-Гарант»	 (код	 33403770,	
мiсцезнаходження:	Україна,	04073,	м.	Київ,	проспект	Московський,	5),	який	
зменшився	до	0%	вiд	СК	Товариства,	та	вiдповiдно	про	змiну	пакету	голо-
суючих	акцiй,	який	зменшився	до	0%	вiд	СК	Товариства.	Загальна	кiлькiсть	
ЦП	 в	 СК	 Товариства	 -	 0	 шт.,	 загальна	 номiнальна	 вартiсть	 ЦП	 0	 грн.	
Повiдомлення	отримано	04.09.2017	р.

Публiчне	 акцiонерне	 товариство	 «Укрпромавтошиноремонт»	
повiдомляє	про	змiну	пакету	акцiй	фiзичної	особи	Зiмiної	Нелi	Василiвни	
(iд.код	2483017983,	адреса	проживання:	04073,	м.Київ,	вул.Лютеранська,	
буд.28/19,	 кв.4),	 який	 збiльшився	 до	 98,75%	 вiд	 СК	 Товариства	 та	
вiдповiдно	про	змiну	пакету	голосуючих	акцiй,	який	збiльшився	до	98.75%	
вiд	СК	Товариства.	Загальна	кiлькiсть	ЦП	в	СК	Товариства	-	5332680	шт.,	
загальна	номiнальна	вартiсть	ЦП	1333170	 грн.	Повiдомлення	отримано	
04.09.2017	р.

ПАТ	 «Укрпромавтошиноремонт»	 повiдомлено	 про	 власника	
домiнуючого	пакета	акцiй,	а	саме	Зiмiну	Нелю	Василiвну	,	вiдповiдно	до	
ст.65²	ЗУ	«Про	акцiонернi	товариства»	вiд	17.09.2008р.	№514-VI	зi	змiнами,	
внесеними	 13.04.2014р.	 в	 редакцiї	 вiд	 11.06.2017р.	 Домiнуючий	 пакет	
акцiй,	а	саме	5332680	простих	iменних	акцiї	,	був	придбаний	на	пiдставi	
Договору	купiвлi-продажу	акцiй	№401.17-БВ	вiд	01.09.2017р.	Сума	даного	
договору	складає	2026418,40	грн.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента) 

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВХЛIБ». 

Код за ЄДРПОУ 00381574.
1.	Місцезнаходження 04080,	м.	Київ,	Межигiрська,	

83
2.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (044)	2777031
3.	Електронна	поштова	адреса v.gorbatyuk@khleb.com.ua
4.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	
додатково	використовується	емітентом	
для	розкриття	інформації

http://emitent.tetra-studio.com.
ua/kievhleb

Текст повідомлення
Рiшення	 про	 припинення	 повноважень	 Голови	 Наглядової	

ПАТ	 	 «КИЇВХЛIБ»	 Коломiйченка	 Андрiя	 Iвановича	 прийнято	 01.09.2017	
року	на	засiданнi	Наглядової	ради	ПАТ	«КИЇВХЛIБ»,	протокол	№15/17,	у	
зв’язку	 з	 добровiльним	 бажанням	 достроково	 припинити	 повноваження	
Голови	 Наглядової	 ради	 ПАТ	 «КИЇВХЛIБ»	 та	 письмового	 повiдомлення	
про	це	Товариства	за	два	тижнi	у	вiдповiдностi	до	статтi	57	Закону	України	
«Про	 акцiонернi	 товариства»	 та	 пункту	 8.79.	 Статуту	 ПАТ	 «КИЇВХЛIБ».	
Паспорт,	серiя	№:	Згоду	про	надання	iнформацiї	щодо	паспортних	даних	
не	 надано.	 Володiв	 часткою	 в	 Статутному	 капiталi	 ПАТ	 «КИЇВХЛIБ»	 в	
розмiрi	0,001261%.	Обiймала	посаду	з	28.	04.2017	року.	

Посадова	особа	Товариства	непогашеної	судимостi	не	має.
Наглядова	 рада	 ПАТ	 «КИЇВХЛIБ»	 прийняла	 рiшення	 (Протокол	

№		15/17	вiд	01.09.2017	року)	про	покладення	виконання	повноважень	Го-
лови	Наглядової	ради	ПАТ	«КИЇВХЛIБ»	до	проведення	чергових	загаль-
них	зборiв	акцiонерiв	товариства	на	члена	Наглядової	ради	-	Нєрсєсова	
Едуарда	 Олександровича,	 що	 представляє	 iнтереси	 акцiонера	
ПАТ		«КИЇВХЛIБ»	АМО	КЕПIТАЛ	ПАРТНЕРС	ЛТД,	який	володiє	19,9994%	
Статутного	 капiталу	 Товариства.	 Загальний	 стаж	 роботи:	 вiдсутня	 дана	
iнформацiя.	 Стаж	 роботи	 протягом	 останнiх	 п’яти	 рокiв:	 вiдсутня	 дана	
iнформацiя.	Паспорт,	серiя	№:	Згоду	про	надання	 iнформацiї	щодо	пас-
портних	 даних	 не	 надано.	 Не	 володiє	 часткою	 в	 Статутному	 капiталi	
ПАТ	 	 «КИЇВХЛIБ».	 Термiн	 обрання:	 до	 наступних	 загальних	 зборiв	
акцiонерiв	Товариства.	Посадова	особа	Товариства	непогашеної	судимостi	
за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про виникнення особливої інформації емітента

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

1.	 Повне	 найменування	 емітента:	 ПРИВАТНЕ	 АКЦIОНЕРНЕ	
ТОВАРИСТВО	«ТОВКАЧIВСЬКИЙ	ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ	КОМБI-
НАТ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	01056244
3.	Місцезнаходження:	 11114,	 смт.	 Першотравневе	Овруцького	 району	

Житомирської	областi,	Залiзнична,9
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	+380414867501	+380414867501
5.	Електронна	поштова	адреса:	gppk@ovr.zt.ukrtel.net
6.	Адреса	 сторінки	 в	мережі	 Інтернет,	 яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	https://sites.google.com/site/tovgzk/info
7.	Вид	особливої	інформації	:	Відомості	про	прийняття	рішення	про	на-

дання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів

ІІ. Текст повідомлення
01.09.2017	р.	Наглядовою	радою	ПрАТ	«Товкачiський	ГЗК»	було	прийняте	

рiшення	про	надання	згоди	на	вчинення	значного	правочину.	Предмет	право-
чину:	 надання	 поворотної	 фiнансової	 допомоги	 на	 суму	 15000000,00	 грн	
(п'ятнадцять	 мiльйонiв	 гривень	 00	 копiйок)	 ПАТ	 «Марганецький	 гiрничо-
збагачувальний	комбiнат».	Ринкова	вартiсть	предмету	правочину	визначена	
вiдповiдно	до	законодавства	та	складає	15	000	000,00	грн.	Вартiсть	активiв	
пiдприємства	 за	 данними	 останньої	 фiнансової	 звiтностi	 118379	 тис.грн.	
Спiвiдношення	 ринкової	 вартостi	 майна,	 що	 є	 предметом	 правочину	 до	
вартостi	 активiв	 пiдприємства	 за	 данними	 останньої	 рiчної	 фiнансової	
звiтностi	(у	вiдсотках):	12,671%.	Голосували	«за»	прийняття	рiшення	-	100%	
членiв	Наглядової	ради,	«проти»	-	0%	членiв	Наглядової	ради	Товариства.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством:	Голова правління В.П. Савчук 04.09.2017р.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОВКАЧIВСьКИй ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛьНИй КОМБIНАТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"АВIАКОМПАНIЯ 
КОНСТАНТА"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 20508143
3.	Місцезнаходження 69013,	м.Запорiжжя,	

вул.Блакитна,	буд.4
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

061-721-43-23,	061-787-33-67

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

constantaairlines.com

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

II. Текст повідомлення
На	 пiдставi	 рiшення	 Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 Приватного	

акцiонерного	 товариства	 «Авiакомпанiя	 Константа»	 вiд	 29.03.2017	 р.	

про	попереднє	схвалення	вчинення	ПрАТ	«Авiакомпанiя	Константа»	в	
особi	Генерального	директора	протягом	2017	року	значних	правочинiв,	
цiна/вартiсть	майна,	робiт,	або	послуг,	що	є	їх	предметом,	не	переви-
щує	 5	 000	 000,00	 грн.	 (п’ять	 мiльйонiв	 гривень,	 00	 коп.),	 характер	
правочинiв	 -	 правочини,	 предметом	 яких	 є	 придбання	 товарiв,	 робiт,	
послуг,

04.09.2017р.	Генеральним	директором	прийняте	рiшення	про	вчинення	
значного	правочину,	предметом	якого	є	придбання	товарiв	та	робiт.	Ринко-
ва	 вартiсть	 майна	 та	 робiт,	 що	 є	 предметом	 правочину,	 становить	
2882363,44грн.	Вартiсть	активiв	ПрАТ	«Авiакомпанiя	Константа»	за	даними	
останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi	за	2016	рiк	складає	4665000,00	грн.	
Спiввiдношення	 граничної	 сукупностi	 вартостi	 правочину	 до	 вартостi	
активiв	ПрАТ	«	Авiакомпанiя	Константа	«	61,79%.	Загальна	кiлькiсть	голо-
суючих	акцiй	-	9336704,	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	
участi	у	загальних	зборах	-	9336642,	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	про-
голосували	 «за»	 прийняття	 рiшення	 -	 9336642,	 «проти»	 прийняття	
рiшення	-	0.	

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 Таланов	Андрiй	Олексiйович
Генеральний	директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	

керівника)
М.П. 05.09.2017

(дата)

Шановні акціонери!
Приватне	акціонерне	товариство	«Проектний	інститут	«Укрспецтунель-

проект»	(надалі	–	Товариство),	місцезнаходження	03148,	м.	Київ,	вул.	Тим-
офія	 Строкача,	 5-А	 повідомляє	 про	 скликання	 позачергових	 Загальних	
зборів	 акціонерів,	 які	 відбудуться	 06 жовтня 2017 р. о 12.30 годині за	
адресою: м. Київ, вул. Т. Строкача 5-А, кім.2

Проект порядку денного:
1.	Про	обрання	лічильної	комісії	загальних	зборів.
2.	Про	обрання	Голови	та	Секретаря	Загальних	зборів	Акціонерів.
3.	Про	припинення	ПрАТ	«Укрспецтунельпроект»	шляхом	перетворення	

в	ТОВ	«Укрспецтунельпроект».	
4.	Про	припинення	повноважень	Голови	Правління	ПрАТ	«Укрспецту-

нельпроект».
5.	Про	обрання	комісії	з	припинення	ПрАТ	«Укрспецтунельпроект».
6.	 Про	 затвердження	 Плану	 перетворення	 ПрАТ	 «Укрспецтунельпро-

ект».
7.	Про	порядок,	умови	та	строки	здійснення	перетворення	ПрАТ	«Укр-

спецтунельпроект».
8.	Про	порядок	обміну	акцій	ПрАТ	«Укрспецтунельпроект»	на	частки	у	

статутному	капіталі	ТОВ	«Укрспецтунельпроект».
9.	Про	 порядок,	 строк	 та	 ціну	 викупу	 акцій	ПрАТ	 «Укрспецтунельпро-

ект».

10.	Про	порядок	і	строк	для	пред’явлення	кредиторами	своїх	претензій.
11.	Про	зупинення	обігу	акцій	ПрАТ	«Укрспецтунельпроект».
Реєстрація	акціонерів	та	їхніх	уповноважених	представників	відбудеть-

ся	06	жовтня	2017	року	з	10-30	до	12-15	за	адресою	проведення	загальних	
зборів.	Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	
загальних	зборах,	-	станом	на	24	годину	02	жовтня	2017	року.

Для	участі	у	зборах	акціонерам	необхідно	мати	документ,	що	посвідчує	
особу,	 представникам	акціонерів,	 крім	 того	необхідно	мати	документ,	що	
відповідно	до	законодавства	надає	право	представляти	акціонера	на	збо-
рах.

Адреса	 веб-сайту,	 на	 якому	 розміщена	 інформація	 з	 проектом	 рі-
шень	 до	 кожного	 з	 питань,	 включеного	 до	 проекту	 порядку	 денного:	
http://ustp.emitents.net.ua.

Акціонери	можуть	ознайомитись	з	проектами	рішень	загальних	зборів	з	
питань	порядку	денного:	до	дати	проведення	загальних	зборів	–	за	адре-
сою	м.	Київ,	вул.	Т.	Строкача	5-А,	кім.	2	у	робочі	дні	робочі	години;	у	день	
проведення	загальних	зборів	–	за	місцем	їх	проведення.	Відповідальний	за	
ознайомлення	 акціонерів	 з	 документами,	 необхідними	для	 прийняття	 рі-
шень	з	питань	порядку	денного	–	голова	правління	Волинський	Вадим	Ана-
толійович.	Довідки	за	телефоном	(044)	495-27-90.

Голова Правління  В.А. Волинський

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОЕКТНИй ІНСТИТУТ «УКРСПЕцТУНЕЛьПРОЕКТ» 

 Шановні акціонери!
Приватне	 акціонерне	 товариство	 «Будівельна	 Асоціація	 Інтербуд-

монтаж»,	місцезнаходження:	03148,	м.	Київ,	 вул.	Т.	Строкача,	буд.	1,	
код	ЄДРПОУ	 -	30963768	 (надалі	–	Товариство)	повідомляє	про	скли-
кання	 річних	 загальних	 зборів	 акціонерів,	 які	 відбудуться	 06 жовтня 
2017 р. о 10ºº годині за	 адресою:	 м. Київ, вул. Строкача, буд. 1,  
кім. 2.

Проект порядку денного:
1.	Про	обрання	лічильної	комісії	загальних	зборів.
2.	Про	обрання	Голови	та	Секретаря	Загальних	зборів	Акціонерів.
3.	 Про	 припинення	 ПрАТ	 «Інтербудмонтаж»	 шляхом	 перетворення	 в	

ТОВ	«Інтербудмонтаж».	
4.	Про	припинення	повноважень	Голови	Правління	ПрАТ	«Інтербудмон-

таж».
5.	Про	обрання	комісії	з	припинення	ПрАТ	«Інтербудмонтаж».
6.	Про	затвердження	Плану	перетворення	ПрАТ	«Інтербудмонтаж».
7.	Про	порядок,	умови	та	строки	здійснення	перетворення	ПрАТ	«Інтер-

будмонтаж».
8.	Про	порядок	обміну	акцій	ПрАТ	«Інтербудмонтаж»	на	частки	у	статут-

ному	капіталі	ТОВ	«Інтербудмонтаж».
9.	Про	порядок,	строк	та	ціну	викупу	акцій	ПрАТ	«Інтербудмонтаж».
10.	Про	порядок	і	строк	для	пред’явлення	кредиторами	своїх	претензій.

11.	Про	зупинення	обігу	акцій	ПрАТ	«Інтербудмонтаж».
Реєстрація	акціонерів	та	їхніх	уповноважених	представників	відбудеть-

ся	06	жовтня	2017	року	з	8-30	до	9-45	за	адресою	проведення	загальних	
зборів.	Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	
загальних	зборах,	-	станом	на	24	годину	02	жовтня	2017	року.

Для	участі	у	зборах	акціонерам	необхідно	мати	документ,	що	посвідчує	
особу,	 представникам	акціонерів,	 крім	 того	необхідно	мати	документ,	що	
відповідно	до	законодавства	надає	право	представляти	акціонера	на	збо-
рах.

Адреса	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проектом	рішень	
до	 кожного	 з	 питань,	 включеного	 до	 проекту	 порядку	 денного:	 
http://ibm.emitents.net.ua. 

Акціонери	можуть	ознайомитись	з	проектами	рішень	загальних	збо-
рів	з	питань	порядку	денного:	до	дати	проведення	загальних	зборів	–	
за	адресою	03148,	м.	Київ,	вул.	Строкача,	буд.	1	кім.2	у	робочі	дні	ро-
бочі	 години;	 у	 день	 проведення	 загальних	 зборів	 –	 за	 місцем	 їх	
проведення.	Відповідальний	за	ознайомлення	акціонерів	з	документа-
ми,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного	–	Го-
лова	Правління	Петрук	Володимир	Володимирович.	Довідки	 за	 теле-
фоном	(044)	495-27-90.

Голова правління  Петрук В.В.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДІВЕЛьНА АСОцІАцІЯ ІНТЕРБУДМОНТАЖ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №168, 6 вересня 2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
І. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента:	ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КРЕАТИВ».	 2.	 Код	 за	 ЄДРПОУ:	 31146251. 
3.	Місцезнаходження:	01032	місто	Київ,	вулиця	Жилянська,	75.4.	Міжмісь-
кий	код,	телефон	та	факс:	(044)	390-04-55,	(044)	390-04-45.	5.	Електронна	
поштова	адреса:	secretary@creative.kr.ua.	6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Ін-
тернет,	яка	додатково	використовується	емітентом	для	розкриття	інфор-
мації:	creative.kr.ua.	7.	Вид	особливої	інформації	або	інформації	про	іпо-
течні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	нерухомістю:	Відомості	
про	зміну	складу	посадових	осіб	емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Засіданням	 Наглядової	 ради	 Приватного	 акціонерного	 товариства	

«КРЕАТИВ»	 (Протокол	 №38	 від	 04.09.2017	 р.)	 та	 Рішенням	 акціонера	
ПрАТ		«Креатив»	№23	від	04.09.2017	року	прийнято	рішення	про	припи-
нення	повноважень	Голови	Наглядової	ради	ПрАТ	«КРЕАТИВ»	Токтому-
шева	Рисбєка	Чоробековича	з	15.09.2017	року	на	підставі	отриманого	по-
відомлення	 про	 дострокове	 припинення	 повноважень	 за	 власним	
бажанням	згідно	статті	57	ЗУ	«Про	акціонерні	товаритсва».	Токтомушев	
Р.Ч.	 набув	 повноважень	 07.09.2015	 року	 на	 підставі	 Рішення	 акціонера	
ПрАТ	«КРЕАТИВ»	(№17	від	07.09.2015	р.).	Акціїї	або	частка	у	статутному	
капіталі	емітента	у	посадової	особи	відсутні.	Посадова	особа	не	надала	
згоду	на	розкриття	своїх	паспортних	(персональних)	даних.	Посадова	осо-
ба	не	має	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини.	За-
мість	особи,	повноваження	якої	припинено,	нікого	не	обрано.

Засіданням	 Наглядової	 ради	 Приватного	 акціонерного	 товариства	
«КРЕАТИВ»	 (Протокол	 №38	 від	 04.09.2017	 р.)	 та	 Рішенням	 акціонера	
ПрАТ		«Креатив»	№23	від	04.09.2017	року	прийнято	рішення	про	припи-
нення	повноважень	Члена	Наглядової	ради	ПрАТ	«КРЕАТИВ»	Сергеєвої	
Наталії	Володимирівни	з	15.09.2017	року	на	підставі	отриманого	повідо-
млення	про	дострокове	припинення	повноважень	за	власним	бажанням	
згідно	 статті	 57	 ЗУ	 «Про	 акціонерні	 товаритсва».	Сергеєва	Н.В.	 набула	
повноважень	07.09.2015	року	на	підставі	Рішення	акціонера	ПрАТ	«КРЕА-
ТИВ»	(№17	від	07.09.2015	р.).	Акціїї	або	частка	у	статутному	капіталі	емі-
тента	у	посадової	особи	відсутні.	Посадова	особа	не	надала	згоду	на	роз-
криття	своїх	паспортних	 (персональних)	даних.	Посадова	особа	не	має	
непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини.	Замість	особи,	
повноваження	якої	припинено,	нікого	не	обрано.

Засіданням	 Наглядової	 ради	 Приватного	 акціонерного	 товариства	
«КРЕАТИВ»	 (Протокол	 №38	 від	 04.09.2017	 р.)	 та	 Рішенням	 акціонера	
ПрАТ		«Креатив»	№23	від	04.09.2017	року	прийнято	рішення	про	припи-
нення	повноважень	Члена	Наглядової	ради	ПрАТ	«КРЕАТИВ»	Айжулова	
Ануара	 Турсуновича	 з	 15.09.2017	 року	 на	 підставі	 отриманого	 повідо-
млення	про	дострокове	припинення	повноважень	за	власним	бажанням	
згідно	статті	57	ЗУ	«Про	акціонерні	товаритсва».	Айжулов	А.Т.	набув	по-
вноважень	07.09.2015	року	на	підставі	Рішення	акціонера	ПрАТ	«КРЕА-
ТИВ»	(№17	від	07.09.2015	р.).	Акціїї	або	частка	у	статутному	капіталі	емі-
тента	 у	 посадової	 особи	 відсутні.	 Посадова	 особа	 не	 надала	 згоду	 на	
розкриття	 своїх	 паспортних	 (персональних)	 даних.	 Посадова	 особа	 не	
має	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини.	Замість	осо-
би,	повноваження	якої	припинено,	нікого	не	обрано.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	 законодавством.	 2.	 Генеральний директор. Чонбашев Н.Ч. 
04.09.2017

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НЕРУХОМІСТь СТОЛИцІ»

(код за ЄДРПОУ 30965299,
місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,

вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів 

акціонерів Товариства (надалі – Збори)
Дата	проведення	Загальних	зборів 22 вересня 2017 року 
Час	відкриття	(проведення)	Зборів:	15 годин 00 хвилин 
Місце	 реєстрації	 учасників	 та	 проведення	 Зборів:	 03035, м. Київ,  

вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45, оф.201 
Час	 початку	 реєстрації	 акціонерів	 (представників	 акціонерів)	 для	

участі	в	Зборах:	14 годин 15 хвилин
Час	 закінчення	реєстрації	 акціонерів	 (представників	 акціонерів)	 для	

участі	в	Зборах:	14 годин 45 хвилин
Дата	складення	переліку	акціонерів	ПАТ	«НЕРУХОМІСТЬ	СТОЛИЦІ»,	

які	мають	право	на	участь	у	Загальних	зборах	визначається	станом	на	
24		годину	за	три	робочих	дні	до	дня	проведення	таких	зборів	(а	саме	на	
24	годину	18	вересня	2017	року).

Адреса	 веб-сайту,	 на	 якому	 розміщена	 інформація	 з	 проектами	 рі-
шень	щодо	 кожного	 з	 питань,	 включених	 до	 проекту	 порядку	 денного:	
www.therealestateofcapital.com.ua

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.	Обрання	членів	лічильної	комісії	Загальних	зборів	акціонерів	Това-

риства,	прийняття	рішення	про	припинення	їх	повноважень.
2.	Затвердження	порядку	(регламенту)	проведення	Загальних	зборів	

Товариства.
3.	Про	визначення	порядку	та	способу	засвідчення	бюлетенів	для	го-

лосування.
4.	Про	розірвання	договору	Іпотеки	між	ПАТ	«НЕРУХОМІСТЬ	СТОЛИЦІ»	

та	Акціонерним	банком	«Південний»	шляхом	укладання	Додаткової	угоди	
до	договору	Іпотеки. 

5.	Про	укладання	договору	Іпотеки	між	ПАТ	«НЕРУХОМІСТЬ	СТОЛИЦІ»	
та	AТ	«Регіональний	інвестиційний	банк».

6.	Про	надання	відповідних	повноважень	на	укладання	та	підписання	
вищезазначених	договорів	та	інших	документів,	пов’язаних	з	укладанням	
вищезазначених	договорів.

Для участі у Зборах необхідно при собі мати: акціонерам	 –	
паспорт,	представникам	акціонерів	–	належним	чином	оформлені	до-
віреності	та	паспорт.	Кожен	акціонер	може	ознайомитись	з	докумен-
тами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	
за	 місцезнаходженням	 Товариства	 за	 адресою:	 03035,	 Україна,	
м.Київ,	вул.Митрополита	Василя	Липківського,	буд.	45	оф.201	кожно-
го	робочого	дня	з	10.00	до15.00	години,	а	в	день	проведення	Загаль-
них	зборів	–	також	у	місті	їх	проведення.	Відповідальний	за	порядок	
ознайомлення	акціонерів	з	документами	Член	Наглядової	ради	Сав-
кін	І.В.

Телефон для довідок: (044) 585-41-97
Примітка:
Згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» у 

зв’язку зі скликанням Наглядовою радою Товариства позачергових За-
гальних зборів акціонерів Товариства на 22 вересня 2017 року (відповід-
но до протоколу Наглядової ради Товариства б/н від 19 серпня 
2017  року) акціонери Товариства повідомляються про проведення по-
зачергових загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше, ніж за  
15 днів до дати їх проведення.

Генеральний директор  Князєв І.Є.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДЕРАЖНЯНСьКИй МОЛОЧНИй ЗАВОД» повідом-
ляє	про	скликання	позачергових	загальних	зборів	акціонерів,	що	від-
будуться	22 вересня 2017 року о 10.00 год.	 за	місцезнаходженням	
товариства: Україна, Хмельницька область, м. Деражня,  
вул. Б.Олійника, 7, зал засідань. Дата	складення	переліку	акціоне-
рів,	 які	 мають	 право	 на	 участь	 у	 загальних	 зборах	—	 24.00	 година	 
18	вересня	2017	року.	Реєстрація	акціонерів	з	9.30	год.	до	9.55год.	в	
день	і	за	місцем	проведення	зборів.

Проект порядку денного:
1.Обрання	лічильної	комісії.
2.Обрання	керівних	органів	зборів.
3.Отримання	кредиту	в	формі	овердафту	в	Публічному	акціонерно-

му	товаристві	«Державний	експортно-імпортний	банк	України»	в	особі	
філії	АТ	«Укрексімбанк»	у	м.	Хмельницькому	в	сумі	3	300	000,00	(три	
мільйони	триста	тисяч)	грн.	строком	на	12	місяців.

4.	Передача	в	заставу	АТ	«Укрексімбанк»	товарів	в	обороті,	що	на-

лежать	ПрАТ	«Деражнянський	молочний	завод»	(	масло	селянське	со-
лодковершкове	 72,5%,	 сир	 сичужний	 твердий)	 загальною	 ринковою	
вартістю	до	10	000	000,00	(десять	мільйонів	)	грн	.	

5.	Надання	повноважень	Голові	Правління	Товариства	на	укладан-
ня	(підписання)	необхідних	правочинів.

6.	Надання	попередньої	згоди	на	укладання	значних	правочинів	на	
період	до	1	травня	2018р.

З	матеріалами	по	питаннях	порядку	денного	акціонери	можуть	
ознайомитись	за	місцезнаходженням	товариства,	в	робочі	години	
в	 приміщенні	 бухгалтерії.	 Відповідальна	 особа	 —	 Корчова	 М.В.	
Для	 участі	 акціонерів	 (їх	 представників)	 в	 загальних	 зборах	 по-
трібно	мати	документ,	що	посвідчує	особу,	а	представникам	акціо-
нерів	 –	 засвідчену	 довіреність.	 Довідки	 можна	 отримати	 за	 тел.	
03856	2-10-81,	2-11-56.

З	проектами	рішень	по	питаннях	порядку	денного	можна	ознайоми-
тись	на	сайті	товариства	за	адресою:	www.dmz.ua.

Наглядова рада ПрАТ «Деражнянський молочний завод»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК 
фАМIЛьНИй»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 20042839
3.	Місцезнаходження 03039,	м.Київ,	пр-т	Голосiївський,26а
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

0442572014	0442580302

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

www.fbank.com.ua

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

II. Текст повідомлення
01.09.2017	Спостережною	радою	банку	прийнято	рiшення	(Протокол	

Спостережної	ради	№52/2017	вiд	01.09.2017)	про	надання	згоди	на	вчи-
нення	 значного	 правочину	 на	 розмiщення	 коштiв	 банку	 у	 депозитнi	
сертифiкати	Нацiонального	банку	України	01.09.2017	строком	на	14	днiв.	
Ринкова	вартiсть	майна,	що	є	предметом	правочину,	70000	тис.грн.	Вартiсть	
активiв	 емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	 фiнансової	 звiтностi	
290289	тис.	грн..	Спiввiдношення	ринкової	вартостi	майна,	що	є	предметом	
правочину	 до	 вартостi	 активiв	 емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	
фiнансової	звiтностi	24.11%.

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 Квашнін	Олександр	Сергійович
В.о.Голови	Правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 01.09.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ 
АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГIЧНИй ПАРК 
«КИЇВЩИНА» (надалі	–	Товариство)	

(код	ЄДРПОУ	32119339,	місцезнаходження:	07354,	Київська	область,	
Вишгородський	район,	с.	Нові	Петрівці,	вул.	Ватутіна	34)	повідомляє	про	
скликання	позачергових загальних зборів	акціонерів	Товариства,	які	
відбудуться	25 вересня 2017 р. о 10–00 за	адресою Київська область, 
Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Ватутіна б. 34, 1 поверх, 
кімната № 2.

Порядок денний (перелік питань що виносяться на голосування):
1.	Обрання	лічильної	комісії.
2.	Затвердження	регламенту	проведення	зборів.
3.	Створення	Індустріального	парку	«Київщина».
Реєстрація	 учасників	 відбудеться	 25.09.2017	 року	 з	 09:30	 год.	

до	09:55	год.	за	місцем	проведення	зборів.	Для	реєстрації	та	участі	в	за-
гальних	зборах	акціонерів	Товариства:

–	акціонерам	Товариства	необхідно	мати	при	собі	документ,	що	засвід-
чує	особу	(паспорт);

–	представникам	акціонерів	Товариста	необхідно	мати	при	собі	доку-
мент,	що	засвідчує	особу	(паспорт)	та	повноваження	представника	(для	
керівників	юридичних	осіб	акціонерів	документ	про	призначення	на	посаду,	
для	інших	представників	–	довіреність,	видана	для	участі	в	загальних	
зборах	акціонерів	Товариства,	оформлену	згідно	законодавства	України).

Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	за-
гальних	зборах	19.09.2017	р.

З	матеріалами	та	документами	щодо	питань	порядку	денного	акціонери	
та	уповноважені	особи	можуть	ознайомитись	за	місцезнаходженням	Това-
риства:	07354,	Київська	область,	Вишгородський	район,	с.	Нові	Петрівці,	
вул.	Ватутіна	34	кім.	2,	в	робочі	дні	(понеділок	–	п’ятниця)	з	11.00	до	17.00	(пе-
рерва	з	13.00	до	14.00)	звернувшись	із	заявою	складеною	у	довільній	
формі,	а	в	день	проведення	Зборів	–	за	місцем	їх	проведення.	З	порядком	
денним,	акціонери	можуть	ознайомитись	на	власному	веб-сайті	Товари-
ства	–	http://ptp.emitents.net.ua.	Повідомлення	здійснюється	у	порядку,	
передбаченому	ч.	5	ст.	47	ЗУ	«Про	акціонерні	товариства».

Посадова	особа,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	
з	документами	–	Генеральний директор	–	Єфимчук Ю. У.

ШАНОВНИй АКцІОНЕР

ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»!

(Код	за	ЄДРПОУ:	34819265)
Місцезнаходження:	01135,	м.	Київ,	вул.	Дмитрівська,	69

ПУБЛІЧНЕ	 АКЦІОНЕРНЕ	 ТОВАРИСТВО	 «КРЕДИТ	 ОПТИМА	
БАНК»(надалі	–	Банк),	повідомляє,	що	Спостережною	Радою	Банку	прий-
нято	 рішення	 про	 проведення	 позачергових	 Загальних	 зборів	 акціонерів	
(надалі	–	«Збори»),	які	відбудуться «25» вересня 2017 року за	адресою:	
01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань.

Реєстрація	 акціонерів	 проводиться	 «25»	 вересня	 2017	 року	 з	 10:00	 до	
10:45	години	за	місцем	проведення	Зборів. Початок	Зборів	об	11:00 годині. 

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	в	Збо-
рах		–	«19»	вересня	2017	року	(станом	на	24.00).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.	Про	обрання	лічильної	комісії	Загальних	зборів	акціонерів	Банку.
2.	Про	обрання	Голови	та	секретаря	Загальних	зборів	акціонерів	Банку.
3.	Про	скасування	рішень,	прийнятих	на	позачергових	Загальних	збо-

рах	акціонерів	від	25	травня	2017	року.
Адреса	веб-сайту,	на	якому	розміщена	 інформація	з	проектом	рішень	

щодо	 кожного	 з	 питань,	 включених	 до	 проекту	 порядку	 денного:	 
www.credit-optima.com.ua.

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

Від	дати	надіслання	повідомлення	про	проведення	Зборів	до	дати	про-
ведення	Зборів	Банк	надає	акціонерам	можливість	ознайомитися	з	доку-
ментами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	за	
місцезнаходженням	Банку:	01135,	м.	Київ,	вул.	Дмитрівська,	69,	зал	засі-
дань,	у	робочі	дні,	робочий	час	з	10-00	години	до	16-00	години.	В	день	про-
ведення	 Зборів	 –	 також	 у	 місці	 їх	 проведення	 за	 адресою:	 01135,	 
м.	Київ,	вул.	Дмитрівська,	69,	зал	засідань.	Особа,	відповідальна	за	поря-
док	 ознайомлення	 акціонерів	 з	 документами:	 Голова	Правління	 –	 Бужак	
Владислав	Валентинович.	

Телефони	для	довідок:	(044)	569-05-19
Спостережна Рада Банку

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
"НОВИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ: 19361982
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, пр. Д. Яворницького, 93
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (056) 744-30-24 +38 (056) 744-

30-24
5. Електронна поштова адреса: L.pustovaya@banknew.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://banknew.dp.ua/innovaeditor/as-
sets/bank/zmina_01092017.pdf

7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента
шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента.

II. Текст повідомлення
На підставі Рішення Правління Національного банку України від

31.08.2017 № 562-рш "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕР-
ЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ" (зареєстроване за № 318 від 01.09.2017р.) та Рі-
шення Виконавчої дирекції ФГВФО № 3907 від 01.09.2017 року  відклика-
но банківську ліцензію та запроваджено процедуру ліквідації  АКБ "НО-
ВИЙ"

За даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським
висновком (звітом), за рік, який передував даті ухвалення рішення про лік-
відацію емітента: - вартість чистих активів, 1 315 889 тис. грн.,  сума зо-
бов'язань 1 267 372 тис. грн.,  розмир власного капіталу 48 517 тис. грн. Ак-
тивів АКБ "НОВИЙ" для розрахунку за його зобов'язаннями" є достатньо.
За попередніми розрахунками, сум, які можуть розподілятися між акціоне-
рами після задоволення вимог кредиторів не залишається.

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
Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію АКБ "НОВИЙ" 

Гулей Олександр Iванович 04.09.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕР-
ЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ: 19361982
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, пр.Д. Яворницького, 93
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (056) 744-30-24 +38 (056) 744-

30-24
5. Електронна поштова адреса: L.pustovaya@banknew.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://banknew.dp.ua/innovaeditor/as-
sets/bank/zmina_01092017.pdf

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

II. Текст повідомлення
Рішенням Національного банку України від 31.08.2017р. №562-рш "Про

відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НОВИЙ" (далі
АКБ "НОВИЙ"), рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО від 01.09.2017р. №
3907 "Про початок процедури ліквідації АКБ "НОВИЙ" та делегування пов-
новажень ліквідатора банку", наказу ФГВФО від 01.09.2017р. №380 з 01 ве-
ресня 2017 року припинено тимчасову адміністрацію АКБ "НОВИЙ" та від-
кликано повноваження  тимчасового адміністратора Старцевої Тетяни Во-
лодимирівни (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Перебува-
ла на посаді 1 місяць 17 днів. Посадова особа часткою у статутному капі-
талі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадо-
ві злочини не має.

Уповноваженою особою ФГВФО на здійснення ліквідації  АКБ "НОВИЙ"
призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатос-
проможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адмініс-
трації та ліквідації департаменту управління активами Гулея Олександра
Івановича (паспорт КР 020270, виданий 02.10.1995р. Ленінским РВ УМВС
України в Чернівецькій обл.) строком з 01.09.2017р. по 31.08.2019р. включ-
но. Посади, які обіймала особа: з 18.03.2016р. уповноважена особа
ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації ПАТ "Банк Пет-
рокоммерц -Україна". 

Посадова особа часткою у статутному капіталі АКБ "НОВИЙ"  не воло-
діє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Уповноважена особа ФГВФО на здійснення ліквідації набуває всі пов-
новаження ліквідатора, визначені Законом України.

Згідно Наказу Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації
№1-Л від 01.09.2017 року з 01.09.2017 року припинено повноваження
Правління та Наглядової ради Банку, а саме:

Голови Правління  - Булавінової Таїсії  Володимирівни (паспорт: серія
МА номер 361412, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській
області 30.09.1997р.), (частка у статутному капіталі Банку - 9,9933 % або

149 900 000 шт. акцій). Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Займала посаду з 01.12.2015 року.

Члена Правління  - Горбунова Олександра Яковича (паспорт АК 660655
виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
11.01.2000р.). Непогашеної   судимості за корисливі та посадові злочини не
має.  Часткою в Статутному капіталі АКБ "НОВИЙ"  не володіє. Займав по-
саду Члена Правління з 23.10.2012 року.

Члена Правління  - Перехрест Галини Миколаївни (паспорт АМ 003756,
виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській об-
ласті 10.08.2000р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.  Часткою в Статутному капіталі АКБ "НОВИЙ"  не володіє. На
посаді Члена правління перебувала з 21.02.2012 року.

Голови Наглядової Ради - акціонера Банку Дегтярева Олександра Вік-
торовича (частка у статутному капіталі Банку - 0,0001 % або 1 000 шт. ак-
цій), (паспорт АН 946565, виданий Красногвардiйським РВ ДМУ УМВС Ук-
раїни в Дніпропетровській області 25.03.2011р.). Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Займав посяду з 20 березня 2017
року.

Члена Наглядової Ради - представника акціонера ДП "Конструкторське
бюро "Південне" (частка у статутному капіталі Банку - 18,3297 % або 274
945 000 шт. акцій) Курячого Євгена Віталійовича (паспорт АЕ 209363, ви-
даний Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
26.01.1996р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не
має. Особисто акціями АКБ "НОВИЙ" не володіє. Займав посяду з 20 бе-
резня 2017 року.

Члена Наглядової Ради - представника  акціонера Товариства з обме-
женою відповідальністю "Клуб Здоров'я (частка у статутному капіталі Бан-
ку - 9,9865 % або 149 797 999  шт. акцій) Болтянського Станіслава Володи-
мировича (паспорт АК 334816, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України
в Дніпропетровській області 29.10.1998р.). Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Особисто акціями АКБ "НОВИЙ" не
володіє. Займав посяду з 20 березня 2017 року.

Члена Наглядової Ради - представника акціонера ДП "Конструкторське
бюро "Південне" (частка у статутному капіталі Банку - 18,3297 % або 274
945 000 шт. акцій) - Позднякова Дмитра Олеговича (паспорт АЕ 335339, ви-
даний АНД РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
19.06.1996р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Особисто акціями АКБ "НОВИЙ" не володіє. Займав посяду з 20 бе-
резня 2017 року.

У зв'язку з ліквідацією Банку, Члени Правління та Наглядової Ради не
переобираються.

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
Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію АКБ "НОВИЙ" 

Гулей Олександр Iванович
04.09.2017 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
"НОВИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ: 19361982
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, пр. Д. Яворницького, 93
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (056) 744-30-24 +38 (056) 744-

30-24
5. Електронна поштова адреса: L.pustovaya@banknew.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://banknew.dp.ua/innovaeditor/as-
sets/bank/zmina_01092017.pdf

7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента
шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента.

II. Текст повідомлення
На підставі Рішення Правління Національного банку України від

31.08.2017 № 562-рш "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕР-
ЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ" (зареєстроване за № 318 від 01.09.2017р.) та Рі-
шення Виконавчої дирекції ФГВФО № 3907 від 01.09.2017 року  відклика-
но банківську ліцензію та запроваджено процедуру ліквідації  АКБ "НО-
ВИЙ"

За даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським
висновком (звітом), за рік, який передував даті ухвалення рішення про лік-
відацію емітента: - вартість чистих активів, 1 315 889 тис. грн.,  сума зо-
бов'язань 1 267 372 тис. грн.,  розмир власного капіталу 48 517 тис. грн. Ак-
тивів АКБ "НОВИЙ" для розрахунку за його зобов'язаннями" є достатньо.
За попередніми розрахунками, сум, які можуть розподілятися між акціоне-
рами після задоволення вимог кредиторів не залишається.

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
Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію АКБ "НОВИЙ" 

Гулей Олександр Iванович 04.09.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕР-
ЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ: 19361982
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, пр.Д. Яворницького, 93
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (056) 744-30-24 +38 (056) 744-

30-24
5. Електронна поштова адреса: L.pustovaya@banknew.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://banknew.dp.ua/innovaeditor/as-
sets/bank/zmina_01092017.pdf

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

II. Текст повідомлення
Рішенням Національного банку України від 31.08.2017р. №562-рш "Про

відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НОВИЙ" (далі
АКБ "НОВИЙ"), рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО від 01.09.2017р. №
3907 "Про початок процедури ліквідації АКБ "НОВИЙ" та делегування пов-
новажень ліквідатора банку", наказу ФГВФО від 01.09.2017р. №380 з 01 ве-
ресня 2017 року припинено тимчасову адміністрацію АКБ "НОВИЙ" та від-
кликано повноваження  тимчасового адміністратора Старцевої Тетяни Во-
лодимирівни (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Перебува-
ла на посаді 1 місяць 17 днів. Посадова особа часткою у статутному капі-
талі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадо-
ві злочини не має.

Уповноваженою особою ФГВФО на здійснення ліквідації  АКБ "НОВИЙ"
призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатос-
проможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адмініс-
трації та ліквідації департаменту управління активами Гулея Олександра
Івановича (паспорт КР 020270, виданий 02.10.1995р. Ленінским РВ УМВС
України в Чернівецькій обл.) строком з 01.09.2017р. по 31.08.2019р. включ-
но. Посади, які обіймала особа: з 18.03.2016р. уповноважена особа
ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації ПАТ "Банк Пет-
рокоммерц -Україна". 

Посадова особа часткою у статутному капіталі АКБ "НОВИЙ"  не воло-
діє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Уповноважена особа ФГВФО на здійснення ліквідації набуває всі пов-
новаження ліквідатора, визначені Законом України.

Згідно Наказу Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації
№1-Л від 01.09.2017 року з 01.09.2017 року припинено повноваження
Правління та Наглядової ради Банку, а саме:

Голови Правління  - Булавінової Таїсії  Володимирівни (паспорт: серія
МА номер 361412, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській
області 30.09.1997р.), (частка у статутному капіталі Банку - 9,9933 % або

149 900 000 шт. акцій). Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Займала посаду з 01.12.2015 року.

Члена Правління  - Горбунова Олександра Яковича (паспорт АК 660655
виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
11.01.2000р.). Непогашеної   судимості за корисливі та посадові злочини не
має.  Часткою в Статутному капіталі АКБ "НОВИЙ"  не володіє. Займав по-
саду Члена Правління з 23.10.2012 року.

Члена Правління  - Перехрест Галини Миколаївни (паспорт АМ 003756,
виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській об-
ласті 10.08.2000р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.  Часткою в Статутному капіталі АКБ "НОВИЙ"  не володіє. На
посаді Члена правління перебувала з 21.02.2012 року.

Голови Наглядової Ради - акціонера Банку Дегтярева Олександра Вік-
торовича (частка у статутному капіталі Банку - 0,0001 % або 1 000 шт. ак-
цій), (паспорт АН 946565, виданий Красногвардiйським РВ ДМУ УМВС Ук-
раїни в Дніпропетровській області 25.03.2011р.). Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Займав посяду з 20 березня 2017
року.

Члена Наглядової Ради - представника акціонера ДП "Конструкторське
бюро "Південне" (частка у статутному капіталі Банку - 18,3297 % або 274
945 000 шт. акцій) Курячого Євгена Віталійовича (паспорт АЕ 209363, ви-
даний Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
26.01.1996р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не
має. Особисто акціями АКБ "НОВИЙ" не володіє. Займав посяду з 20 бе-
резня 2017 року.

Члена Наглядової Ради - представника  акціонера Товариства з обме-
женою відповідальністю "Клуб Здоров'я (частка у статутному капіталі Бан-
ку - 9,9865 % або 149 797 999  шт. акцій) Болтянського Станіслава Володи-
мировича (паспорт АК 334816, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України
в Дніпропетровській області 29.10.1998р.). Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Особисто акціями АКБ "НОВИЙ" не
володіє. Займав посяду з 20 березня 2017 року.

Члена Наглядової Ради - представника акціонера ДП "Конструкторське
бюро "Південне" (частка у статутному капіталі Банку - 18,3297 % або 274
945 000 шт. акцій) - Позднякова Дмитра Олеговича (паспорт АЕ 335339, ви-
даний АНД РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
19.06.1996р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Особисто акціями АКБ "НОВИЙ" не володіє. Займав посяду з 20 бе-
резня 2017 року.

У зв'язку з ліквідацією Банку, Члени Правління та Наглядової Ради не
переобираються.

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
Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію АКБ "НОВИЙ" 

Гулей Олександр Iванович
04.09.2017 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
"НОВИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ: 19361982
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, пр. Д. Яворницького, 93
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (056) 744-30-24 +38 (056) 744-

30-24
5. Електронна поштова адреса: L.pustovaya@banknew.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://banknew.dp.ua/innovaeditor/as-
sets/bank/zmina_01092017.pdf

7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента
шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента.

II. Текст повідомлення
На підставі Рішення Правління Національного банку України від

31.08.2017 № 562-рш "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕР-
ЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ" (зареєстроване за № 318 від 01.09.2017р.) та Рі-
шення Виконавчої дирекції ФГВФО № 3907 від 01.09.2017 року  відклика-
но банківську ліцензію та запроваджено процедуру ліквідації  АКБ "НО-
ВИЙ"

За даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським
висновком (звітом), за рік, який передував даті ухвалення рішення про лік-
відацію емітента: - вартість чистих активів, 1 315 889 тис. грн.,  сума зо-
бов'язань 1 267 372 тис. грн.,  розмир власного капіталу 48 517 тис. грн. Ак-
тивів АКБ "НОВИЙ" для розрахунку за його зобов'язаннями" є достатньо.
За попередніми розрахунками, сум, які можуть розподілятися між акціоне-
рами після задоволення вимог кредиторів не залишається.

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
Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію АКБ "НОВИЙ" 

Гулей Олександр Iванович 04.09.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕР-
ЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ: 19361982
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, пр.Д. Яворницького, 93
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (056) 744-30-24 +38 (056) 744-

30-24
5. Електронна поштова адреса: L.pustovaya@banknew.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://banknew.dp.ua/innovaeditor/as-
sets/bank/zmina_01092017.pdf

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

II. Текст повідомлення
Рішенням Національного банку України від 31.08.2017р. №562-рш "Про

відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НОВИЙ" (далі
АКБ "НОВИЙ"), рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО від 01.09.2017р. №
3907 "Про початок процедури ліквідації АКБ "НОВИЙ" та делегування пов-
новажень ліквідатора банку", наказу ФГВФО від 01.09.2017р. №380 з 01 ве-
ресня 2017 року припинено тимчасову адміністрацію АКБ "НОВИЙ" та від-
кликано повноваження  тимчасового адміністратора Старцевої Тетяни Во-
лодимирівни (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Перебува-
ла на посаді 1 місяць 17 днів. Посадова особа часткою у статутному капі-
талі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадо-
ві злочини не має.

Уповноваженою особою ФГВФО на здійснення ліквідації  АКБ "НОВИЙ"
призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатос-
проможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адмініс-
трації та ліквідації департаменту управління активами Гулея Олександра
Івановича (паспорт КР 020270, виданий 02.10.1995р. Ленінским РВ УМВС
України в Чернівецькій обл.) строком з 01.09.2017р. по 31.08.2019р. включ-
но. Посади, які обіймала особа: з 18.03.2016р. уповноважена особа
ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації ПАТ "Банк Пет-
рокоммерц -Україна". 

Посадова особа часткою у статутному капіталі АКБ "НОВИЙ"  не воло-
діє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Уповноважена особа ФГВФО на здійснення ліквідації набуває всі пов-
новаження ліквідатора, визначені Законом України.

Згідно Наказу Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації
№1-Л від 01.09.2017 року з 01.09.2017 року припинено повноваження
Правління та Наглядової ради Банку, а саме:

Голови Правління  - Булавінової Таїсії  Володимирівни (паспорт: серія
МА номер 361412, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській
області 30.09.1997р.), (частка у статутному капіталі Банку - 9,9933 % або

149 900 000 шт. акцій). Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Займала посаду з 01.12.2015 року.

Члена Правління  - Горбунова Олександра Яковича (паспорт АК 660655
виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
11.01.2000р.). Непогашеної   судимості за корисливі та посадові злочини не
має.  Часткою в Статутному капіталі АКБ "НОВИЙ"  не володіє. Займав по-
саду Члена Правління з 23.10.2012 року.

Члена Правління  - Перехрест Галини Миколаївни (паспорт АМ 003756,
виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській об-
ласті 10.08.2000р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.  Часткою в Статутному капіталі АКБ "НОВИЙ"  не володіє. На
посаді Члена правління перебувала з 21.02.2012 року.

Голови Наглядової Ради - акціонера Банку Дегтярева Олександра Вік-
торовича (частка у статутному капіталі Банку - 0,0001 % або 1 000 шт. ак-
цій), (паспорт АН 946565, виданий Красногвардiйським РВ ДМУ УМВС Ук-
раїни в Дніпропетровській області 25.03.2011р.). Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Займав посяду з 20 березня 2017
року.

Члена Наглядової Ради - представника акціонера ДП "Конструкторське
бюро "Південне" (частка у статутному капіталі Банку - 18,3297 % або 274
945 000 шт. акцій) Курячого Євгена Віталійовича (паспорт АЕ 209363, ви-
даний Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
26.01.1996р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не
має. Особисто акціями АКБ "НОВИЙ" не володіє. Займав посяду з 20 бе-
резня 2017 року.

Члена Наглядової Ради - представника  акціонера Товариства з обме-
женою відповідальністю "Клуб Здоров'я (частка у статутному капіталі Бан-
ку - 9,9865 % або 149 797 999  шт. акцій) Болтянського Станіслава Володи-
мировича (паспорт АК 334816, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України
в Дніпропетровській області 29.10.1998р.). Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Особисто акціями АКБ "НОВИЙ" не
володіє. Займав посяду з 20 березня 2017 року.

Члена Наглядової Ради - представника акціонера ДП "Конструкторське
бюро "Південне" (частка у статутному капіталі Банку - 18,3297 % або 274
945 000 шт. акцій) - Позднякова Дмитра Олеговича (паспорт АЕ 335339, ви-
даний АНД РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
19.06.1996р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Особисто акціями АКБ "НОВИЙ" не володіє. Займав посяду з 20 бе-
резня 2017 року.

У зв'язку з ліквідацією Банку, Члени Правління та Наглядової Ради не
переобираються.

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
Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію АКБ "НОВИЙ" 

Гулей Олександр Iванович
04.09.2017 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними Зборами учасників Товариства з обмеженою відповідаль-

ністю "Компанія з управління активами "Авантаж Капітал Менеджмент"
Протокол №220217/1  від "22" лютого 2017 р.

Голова Зборів 
_______________ Києвець С.В.

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
Пайового інвестиційного недиверсифікованого закритого фонду 

"РЕАЛЬНИЙ БІЗНЕС"
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управлін-

ня активами "Авантаж Капітал Менеджмент"
(нова редакція)

2017 рік

1. Характеристика компанії з управління активами:
1.1. Повне найменування компанії з управління активами: 
Українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компа-

нія з управління активами "Авантаж Капітал Менеджмент" (далі - Компа-
нія).

Російською мовою: Общество с ограниченной ответственностью "Ком-
пания по управлению активами "Авантаж Капитал Менеджмент".

Англійською мовою: "Asset Management Company "Аvantazh Capital Ma-
nagement" LTD.

2.2. Скорочене найменування: 
Українською мовою: ТОВ "КУА "Авантаж  Капітал  Менеджмент".
Російською мовою: ООО "КУА "Авантаж  Капитал  Менеджмент".
Англійською мовою: "AMC "Avantazh Capital Management" LTD.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 35971087.          
1.3. Місцезнаходження: 61020, м. Харків, проспект Постишева, будинок

93. 
телефон, факс: (057) 714-96-92.               
1.4. Дата державної реєстрації: 13 червня 2008 року.
1.5. Відомості про посадових осіб:

2. Характеристика Фонду: 
2.1. Повне і скорочене найменування:
Повне найменування українською мовою: Пайовий інвестиційний неди-

версифікований закритий фонд "Реальний бізнес" (далі - Фонд).
Скорочене найменування українською мовою: ПІНЗФ "Реальний біз-

нес".
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд

до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі -
ЄДРІСІ):  

Свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ №1319.
Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ - 07 травня 2009 р. 
2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2321319. 
2.4. Термін закінчення діяльності Фонду: 07 травня 2019  року.
2.5. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів

Фонду: Фонд визнано таким що відповідає вимогам щодо мінімального об-
сягу активів Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку №4-СІ від 25.12.2009 р.

3. Текст Регламенту Фонду, зареєстрованого Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку: 

Текст Регламенту Фонду, наводиться в додатку, який є невід'ємною час-
тиною цього проспекту емісії.

4. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду.
4.1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: публічне роз-

міщення.
4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які пла-

нується розмістити: 
25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) грн.

4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката: 1 000,00 (одна ти-
сяча) грн.

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів: 25 000 (двадцять п'ять тисяч)
штук.

4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.
4.6. Форма випуску: іменні.
4.7. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів:
Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються учасником

Фонду визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сер-
тифікату Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду. 

Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду визначається
як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість
інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату прове-
дення  розрахунку.

При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду надбавка не застосо-
вується.

4.8. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних серти-
фікатів:

Не раніше дати реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду,
присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

4.9. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів: 15 берез-
ня 2019 року.

4.10. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 
Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду буде здійснюватися за

місцезнаходженням ТОВ "КУА "Авантаж Капітал Менеджмент" - 61020, м.
Харків, проспект Постишева, 93.

4.11. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фон-
ду: 

Власник інвестиційного сертифікату Фонду має такі права:
- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.
4.12. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, в тому

числі порядок подання заявок на придбання інвестиційних сертифікатів, та
умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок:

Інвестиційні сертифікати розміщуються виключно шляхом публічного
розміщення серед фізичних та юридичних осіб, які виявили бажання прид-
бати інвестиційні сертифікати Фонду. 

Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі
поданої особою, що має намір набути статус учасника Фонду заявки, фор-
ма якої встановлена чинним законодавством. 

Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються до
Компанії.

Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбаваються учасни-
ком Фонду, визначається шляхом ділення сплаченої учасником Фонду су-
ми на ціну одного інвестиційного сертифікату Фонду, визначену на день
надходження коштів на рахунок Фонду.

У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів,
із сумою залишку вчиняється одна з визначених учасником Фонду у заявці
таких дій:

- залишок коштів враховується під час наступного придбання учасни-
ком Фонду інвестиційних сертифікатів Фонду;

- залишок коштів сплачується учаснику Фонду під час викупу інвестицій-
них сертифікатів Фонду;

- залишок коштів повертається учаснику Фонду за його зверненням що-
до отримання залишку - не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав визна-
чених чинним законодавством.

Для здійснення операцій з інвестиційними сертифікатами Фонду учас-
ник Фонду повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраній ним депо-
зитарній установі. 

4.13. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду:
4.13.1. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється

виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається.
4.13.2. Особа, яка придбаває інвестиційні сертифікати Фонду у Компа-

нії, зобов'язана оплатити такі папери у строк - не пізніше трьох робочих
днів з дня укладення договору про придбання інвестиційних сертифікатів
Фонду.

4.13.3. Строк між сплатою особою, що має намір набути статус учасни-
ка Фонду, коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних серти-
фікатів Фонду та днем виконання Компанією всіх дій, необхідних і достат-
ніх для списання (переказу) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь
учасника Фонду, не повинен перевищувати семи робочих днів.

4.14. Зобов'язання Компанії щодо повернення коштів інвесторам у разі
відмови від емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, визнання емісії інвес-
тиційних сертифікатів Фонду недобросовісною,  визнання випуску інвести-
ційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся та строк повернення кош-
тів учасникам Фонду:

У разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, визнання ви-
пуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся та визнання

ТОВ «КУА «АВАНТАЖ  КАПІТАЛ  МЕНЕДЖМЕНТ»
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними Зборами учасників Товариства з обмеженою відповідаль-

ністю "Компанія з управління активами "Авантаж Капітал Менеджмент"
Протокол №220217/1  від "22" лютого 2017 р.

Голова Зборів 
_______________ Києвець С.В.

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
Пайового інвестиційного недиверсифікованого закритого фонду 

"РЕАЛЬНИЙ БІЗНЕС"
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управлін-

ня активами "Авантаж Капітал Менеджмент"
(нова редакція)

2017 рік

1. Характеристика компанії з управління активами:
1.1. Повне найменування компанії з управління активами: 
Українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компа-

нія з управління активами "Авантаж Капітал Менеджмент" (далі - Компа-
нія).

Російською мовою: Общество с ограниченной ответственностью "Ком-
пания по управлению активами "Авантаж Капитал Менеджмент".

Англійською мовою: "Asset Management Company "Аvantazh Capital Ma-
nagement" LTD.

2.2. Скорочене найменування: 
Українською мовою: ТОВ "КУА "Авантаж  Капітал  Менеджмент".
Російською мовою: ООО "КУА "Авантаж  Капитал  Менеджмент".
Англійською мовою: "AMC "Avantazh Capital Management" LTD.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 35971087.          
1.3. Місцезнаходження: 61020, м. Харків, проспект Постишева, будинок

93. 
телефон, факс: (057) 714-96-92.               
1.4. Дата державної реєстрації: 13 червня 2008 року.
1.5. Відомості про посадових осіб:

2. Характеристика Фонду: 
2.1. Повне і скорочене найменування:
Повне найменування українською мовою: Пайовий інвестиційний неди-

версифікований закритий фонд "Реальний бізнес" (далі - Фонд).
Скорочене найменування українською мовою: ПІНЗФ "Реальний біз-

нес".
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд

до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі -
ЄДРІСІ):  

Свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ №1319.
Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ - 07 травня 2009 р. 
2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2321319. 
2.4. Термін закінчення діяльності Фонду: 07 травня 2019  року.
2.5. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів

Фонду: Фонд визнано таким що відповідає вимогам щодо мінімального об-
сягу активів Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку №4-СІ від 25.12.2009 р.

3. Текст Регламенту Фонду, зареєстрованого Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку: 

Текст Регламенту Фонду, наводиться в додатку, який є невід'ємною час-
тиною цього проспекту емісії.

4. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду.
4.1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: публічне роз-

міщення.
4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які пла-

нується розмістити: 
25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) грн.

4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката: 1 000,00 (одна ти-
сяча) грн.

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів: 25 000 (двадцять п'ять тисяч)
штук.

4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.
4.6. Форма випуску: іменні.
4.7. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів:
Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються учасником

Фонду визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сер-
тифікату Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду. 

Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду визначається
як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість
інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату прове-
дення  розрахунку.

При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду надбавка не застосо-
вується.

4.8. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних серти-
фікатів:

Не раніше дати реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду,
присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

4.9. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів: 15 берез-
ня 2019 року.

4.10. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 
Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду буде здійснюватися за

місцезнаходженням ТОВ "КУА "Авантаж Капітал Менеджмент" - 61020, м.
Харків, проспект Постишева, 93.

4.11. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фон-
ду: 

Власник інвестиційного сертифікату Фонду має такі права:
- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.
4.12. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, в тому

числі порядок подання заявок на придбання інвестиційних сертифікатів, та
умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок:

Інвестиційні сертифікати розміщуються виключно шляхом публічного
розміщення серед фізичних та юридичних осіб, які виявили бажання прид-
бати інвестиційні сертифікати Фонду. 

Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі
поданої особою, що має намір набути статус учасника Фонду заявки, фор-
ма якої встановлена чинним законодавством. 

Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються до
Компанії.

Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбаваються учасни-
ком Фонду, визначається шляхом ділення сплаченої учасником Фонду су-
ми на ціну одного інвестиційного сертифікату Фонду, визначену на день
надходження коштів на рахунок Фонду.

У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів,
із сумою залишку вчиняється одна з визначених учасником Фонду у заявці
таких дій:

- залишок коштів враховується під час наступного придбання учасни-
ком Фонду інвестиційних сертифікатів Фонду;

- залишок коштів сплачується учаснику Фонду під час викупу інвестицій-
них сертифікатів Фонду;

- залишок коштів повертається учаснику Фонду за його зверненням що-
до отримання залишку - не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав визна-
чених чинним законодавством.

Для здійснення операцій з інвестиційними сертифікатами Фонду учас-
ник Фонду повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраній ним депо-
зитарній установі. 

4.13. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду:
4.13.1. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється

виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається.
4.13.2. Особа, яка придбаває інвестиційні сертифікати Фонду у Компа-

нії, зобов'язана оплатити такі папери у строк - не пізніше трьох робочих
днів з дня укладення договору про придбання інвестиційних сертифікатів
Фонду.

4.13.3. Строк між сплатою особою, що має намір набути статус учасни-
ка Фонду, коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних серти-
фікатів Фонду та днем виконання Компанією всіх дій, необхідних і достат-
ніх для списання (переказу) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь
учасника Фонду, не повинен перевищувати семи робочих днів.

4.14. Зобов'язання Компанії щодо повернення коштів інвесторам у разі
відмови від емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, визнання емісії інвес-
тиційних сертифікатів Фонду недобросовісною,  визнання випуску інвести-
ційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся та строк повернення кош-
тів учасникам Фонду:

У разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, визнання ви-
пуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся та визнання

ТОВ «КУА «АВАНТАЖ  КАПІТАЛ  МЕНЕДЖМЕНТ»

Посада Прізвище, ім'я, по
батькові

Пряме та/або опосередко-
ване володіння часткою в
статутному капіталі Ком-
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Генеральний директор Владимиров Олек-
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емісії інвестиційних сертифікатів Фонду недобросовісною кошти поверта-
ються учасникам Фонду у строки та в порядку, що встановлені чинним за-
конодавством. 

4.15. Порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів Фон-
ду:

Компанія протягом 10 днів з дня реєстрації змін до цього Проспекту емі-
сії інвестиційних сертифікатів Фонду зобов'язана:

- розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сер-
тифікатів на власному веб-сайті;

- опублікувати в офіційному друкованому виданні Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку та розмістити у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до цього Проспекту
емісії інвестиційних сертифікатів.

Зміни до цього Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, в то-
му числі щодо викладення в новій редакції, набирають чинності через 10
робочих днів з дня їх реєстрації Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.  

4.16. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів (активів) Фон-
ду для покриття збитків Компанії:

В процесі діяльності Компанія відповідно до вимог чинного законодавс-
тва України зобов'язується не використовувати кошти (активи) Фонду для
покриття збитків Компанії.

5. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестицій-
них сертифікатів Фонду.

Компанія емісію інвестиційних сертифікатів Фонду здійснює вперше.
6. Відомості про оцінювача майна.
Повна назва: фізична особа - підприємець Кузьмінчук Олег Миколай-

ович.
Код за ЄДРПОУ: 2519710253.
Місцезнаходження: 61174, м. Харків, вул. Архітекторів, 24, кв.251.
Строк дії сертифікату суб'єкта оціночної діяльності: з 21.11.16 р. до

21.11.19 р. 
7. Відомості про зберігача. 
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГА-

БАНК".
Код за ЄДРПОУ:  09804119.
Місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 30.
Строк дії Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового

ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депо-
зитарної діяльності, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи
- з 12.10.2013 р. необмежений.

Строк дії Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депо-
зитарної діяльності, а саме  діяльності із зберігання активів інститутів
спільного інвестування -  з 12.10.2013 р. необмежений.

8. Відомості про аудиторську фірму. 
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "А-

удиторська фірма "ФОССТІС-АУДИТ".
Місцезнаходження: 61022, м. Харків, майдан Свободи, б. 7, кор. 1,  к.

195-196.  
Код за ЄДРПОУ: 23747776.
Строк дії Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та ауди-

торів, виданого Аудиторською палатою України - з 13.04.2006 р. до
28.01.2021 р.

Строк дії Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які мо-
жуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку - з 28.01.2016 р. до 28.01.2021 р.

9. Відомості про торговця цінними паперами: 
Компанія при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу інвес-

тиційних сертифікатів послугами торговця цінними паперами не користу-
ється.

Генеральний директор О. В. Владимиров
Особа на яку покладені обов'язки бухгалтера  Н. Д. Бондаренко

М.П.
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РЕГЛАМЕНТ

Пайового інвестиційного недиверсифікованого закритого фонду 
"РЕАЛЬНИЙ БІЗНЕС"

Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управлін-
ня активами  "Авантаж Капітал Менеджмент"

(нова редакція)
2017 рік

1. Відомості про Фонд.
1.1. Повне найменування пайового фонду: Пайовий інвестиційний не-

диверсифікований закритий фонд "Реальний бізнес"  (далі - Фонд).
1.2. Скорочена назва Фонду: ПІНЗФ "Реальний бізнес".
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
1.3. Тип Фонду: закритий.
1.4. Вид Фонду: недиверсифікований.
1.5. Строк діяльності: 10 (десять) років з дати реєстрації у Єдиному дер-

жавному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ).
1.6. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього

до ЄДРІСІ.
2. Відомості про компанію з управління активами.
2.1. Повне найменування компанії з управління активами: 
Українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компа-

нія з управління активами "Авантаж Капітал Менеджмент" (далі - Компа-
нія).

Російською мовою: Общество с ограниченной ответственностью "Ком-
пания по управлению активами "Авантаж Капитал Менеджмент".

Англійською мовою: "Asset Management Company "Avantazh Capital Ma-
nagement" LTD.

2.2. Скорочене найменування: 
Українською мовою: ТОВ "КУА "Авантаж Капітал Менеджмент".
Російською мовою: ООО "КУА "Авантаж Капитал Менеджмент".
Англійською мовою: "AMC "Avantazh Capital Management" LTD.
2.3. Код за ЄДРПОУ Компанії: 35971087.
2.4. Місцезнаходження Компанії: 61020, м. Харків, проспект Постишева,

будинок 93.
3. Участь у Фонді.
Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власни-

ками інвестиційних сертифікатів цього Фонду. 
4. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття

витрат, пов`язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за раху-
нок активів Фонду.

4.1. Винагорода Компанії Фонду визначається як відсоток вартості чис-
тих активів Фонду. Винагорода Компанії виплачується коштами.

4.2. Винагорода Компанії нараховується щомісяця коштами. 
4.3. Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії

не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фон-
ду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої
в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національної ко-
місії з цінних паперів. Остаточний розмір винагороди Компанії Фонду виз-
начається за рішенням Загальних зборів учасників Компанії.

4.4. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди
Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків
вартості чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня
звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний
перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середнь-
орічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розра-
хунків чистих активів Фонду.

4.5. За рішенням Загальних зборів учасників Компанії, крім винагороди,
може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 від-
сотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за
звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декла-
рації на відповідний фінансовий рік. 

4.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:
винагорода Компанії;
винагорода зберігачу Фонду;
винагорода аудитору Фонду;
винагорода оцінювачу майна Фонду;
винагорода торговцю цінними паперами;
витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
реєстраційні послуги; 
розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
нотаріальні послуги;
послуги депозитарію;
оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльнос-

ті Фонду;
оплата послуг фондової біржі;
інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо ді-

яльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається роз-
міщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпе-
чення спільного інвестування);

орендна плата;
рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням рек-
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лами щодо Фонду;
витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу інвести-

ційних сертифікатів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кре-
дити, залучені Компанією для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду (з
урахуванням обмежень, установлених законодавством України); 

витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомо-
го майна, що входить до складу активів Фонду;

судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;
податки та збори, передбачені законодавством України.
4.7. Визначені в пункті 4.6 цього Регламенту витрати  (крім винагороди

та премії Компанії, податків та зборів, передбачених законодавством Укра-
їни) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих
активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нор-
мативно-правових  актів  Національної комісії  з цінних паперів та фондо-
вого ринку. 

4.8. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були
сплачені Компанією за рахунок власних коштів як ціна викупу цінних папе-
рів Фонду при недостатності коштів, що становлять активи Фонду. 

4.9. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним за-
конодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

5. Порядок виплати дивідендів.
5.1. Право на отримання дивідендів мають особи, які є учасниками Фон-

ду на початок строку виплати дивідендів. 
5.2. Розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат

визначається Загальними зборами учасників Компанії.
5.3. В разі прийняття Загальними зборами учасників Компанії  рішення

про виплату дивідендів виплата дивідендів учасникам Фонду здійснюється
один раз на рік до 31 грудня року, наступного за звітним.

5.4. Дивіденди сплачуються учасникам Фонду на рахунки, зазначені у
договорах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином за
заявою учасника Фонду та згідно чинного законодавства.

5.5. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог законодавс-
тва про депозитарну систему.

6. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компані-
єю, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестиційних сер-
тифікатів та підставі відповідно до законодавства України, за яких
може бути відмовлено у прийомі таких заявок. 

6.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити ви-
куп інвестиційних сертифікатів Фонду до моменту припинення діяльності
Фонду (достроковий викуп). Загальні збори учасників Компанії можуть
прийняти рішення про достроковий викуп у разі якщо у результаті такого
викупу вартість активів Фонду не стане меншою від мінімального обсягу ак-
тивів Фонду.

6.2. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фон-
ду на користь Компанії Фонду та здійсненням розрахунків у грошовій фор-
мі при достроковому викупі не повинен перевищувати 15 робочих днів.

6.3. При здійсненні дострокового викупу інвестиційних сертифікатів
Фонду може встановлюватися знижка від розрахункової вартості інвести-
ційного сертифікату Фонду, яка залишається в активах Фонду. Розмір зниж-
ки при здійсненні дострокового викупу не може перевищувати двадцяти
п'яти відсотків від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фон-
ду. Рішення про застосування знижки та її розмір приймається Загальними
зборами учасників Компанії.

6.4. Викуп  інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі
поданої учасником Фонду заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фон-
ду, форма якої встановлена чинним законодавством.

6.5. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Ком-
панії. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що
пред'являються до викупу.

6.6. У прийомі заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може
бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

6.7. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквіда-
ції встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку.

7. Напрями інвестицій.
Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка

є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.
8. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення

(викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду. 
8.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, пе-

редбаченим "Положенням про порядок визначення вартості чистих активів
інститутів спільного інвестування" (далі - Положення), затвердженим Рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30
липня 2013 № 1336. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у ви-
падку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вар-
тості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з
вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів. 

8.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на: 
- день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального

обсягу активів Фонду;
- останній календарний день місяця;

- день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються
обмеження, встановлені законодавством;

- день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річ-
на);

- кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під
час розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвес-
тиційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних серти-
фікатів Фонду (під час дострокового викупу);

- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.
8.3. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються

учасником Фонду визначається виходячи з розрахункової вартості інвести-
ційного сертифікату Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду. 

Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката Фонду визначається
як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість
інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату прове-
дення розрахунку.

Проспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до розрахун-
кової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка включається до акти-
вів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного від-
сотка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду.

8.4. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що викуповуються у
учасників Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості інвести-
ційного сертифікату Фонду, що встановлена на день зарахування таких ін-
вестиційних сертифікатів на рахунок Фонду.

8.5. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за
розрахунковою вартістю інвестиційного сертифіката Фонду. Розрахункова
вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду на дату початку розра-
хунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих акти-
вів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фон-
ду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його лік-
відацію.

8.6. Компанія несе зобов`язання щодо дотримання норм, передбачених
цим Регламентом. 

Генеральний Директор О. В. Владимиров 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними Зборами учасників Товариства з обмеженою відповідаль-

ністю "Компанія з управління активами "Авантаж Капітал Менеджмент"
Протокол №220217 від "22" лютого 2017 р.

Голова Зборів 
____________________ Києвець С.В.

Додаток 1 до Регламенту Пайового інвестиційного 
недиверсифікованого закритого фонду "Реальний бізнес" 

Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з
управління активами "Авантаж Капітал Менеджмент"

Інвестиційна декларація Пайового інвестиційного недиверсифіко-
ваного закритого фонду "Реальний бізнес" Товариства з обмеженою
відповідальністю "Компанія з управління активами "Авантаж Капі-

тал Менеджмент"

1. Основні напрями інвестиційної діяльності:
Пріоритетним  буде  інвестування в проекти, пов'язані з будівництвом

житлової та нежитлової нерухомості, а також в виробництво будівельних
матеріалів та машинобудування,  шляхом залучення коштів в корпоратив-
ні права, цінні папери, нерухомість підприємств зазначених галузей з ура-
хуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та в ін-
ші активи дозволені чинним законодавством України. 

2. Ризики, що пов'язані з інвестуванням.
Ризики, що пов'язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх

факторів, у тому числі, що пов'язані з:
- світовими фінансовими кризами;
- можливістю дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
- банкрутством емітента;
- змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.
3. Обмеження інвестиційної діяльності.
Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, вста-

новлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з
додержанням вимог, визначених статтею 48 Закону України "Про інститути
спільного інвестування". 

Вимоги до складу та структури активів Фонду  встановлюються та зас-
тосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Запланований прибуток.
Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозва-

женої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.
Генеральний директор О. В. Владимиров



№168, 6 вересня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

17

лами щодо Фонду;
витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу інвести-

ційних сертифікатів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кре-
дити, залучені Компанією для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду (з
урахуванням обмежень, установлених законодавством України); 

витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомо-
го майна, що входить до складу активів Фонду;

судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;
податки та збори, передбачені законодавством України.
4.7. Визначені в пункті 4.6 цього Регламенту витрати  (крім винагороди

та премії Компанії, податків та зборів, передбачених законодавством Укра-
їни) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих
активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нор-
мативно-правових  актів  Національної комісії  з цінних паперів та фондо-
вого ринку. 

4.8. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були
сплачені Компанією за рахунок власних коштів як ціна викупу цінних папе-
рів Фонду при недостатності коштів, що становлять активи Фонду. 

4.9. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним за-
конодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

5. Порядок виплати дивідендів.
5.1. Право на отримання дивідендів мають особи, які є учасниками Фон-

ду на початок строку виплати дивідендів. 
5.2. Розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат

визначається Загальними зборами учасників Компанії.
5.3. В разі прийняття Загальними зборами учасників Компанії  рішення

про виплату дивідендів виплата дивідендів учасникам Фонду здійснюється
один раз на рік до 31 грудня року, наступного за звітним.

5.4. Дивіденди сплачуються учасникам Фонду на рахунки, зазначені у
договорах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином за
заявою учасника Фонду та згідно чинного законодавства.

5.5. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог законодавс-
тва про депозитарну систему.

6. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компані-
єю, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестиційних сер-
тифікатів та підставі відповідно до законодавства України, за яких
може бути відмовлено у прийомі таких заявок. 

6.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити ви-
куп інвестиційних сертифікатів Фонду до моменту припинення діяльності
Фонду (достроковий викуп). Загальні збори учасників Компанії можуть
прийняти рішення про достроковий викуп у разі якщо у результаті такого
викупу вартість активів Фонду не стане меншою від мінімального обсягу ак-
тивів Фонду.

6.2. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фон-
ду на користь Компанії Фонду та здійсненням розрахунків у грошовій фор-
мі при достроковому викупі не повинен перевищувати 15 робочих днів.

6.3. При здійсненні дострокового викупу інвестиційних сертифікатів
Фонду може встановлюватися знижка від розрахункової вартості інвести-
ційного сертифікату Фонду, яка залишається в активах Фонду. Розмір зниж-
ки при здійсненні дострокового викупу не може перевищувати двадцяти
п'яти відсотків від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фон-
ду. Рішення про застосування знижки та її розмір приймається Загальними
зборами учасників Компанії.

6.4. Викуп  інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі
поданої учасником Фонду заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фон-
ду, форма якої встановлена чинним законодавством.

6.5. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Ком-
панії. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що
пред'являються до викупу.

6.6. У прийомі заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може
бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

6.7. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквіда-
ції встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку.

7. Напрями інвестицій.
Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка

є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.
8. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення

(викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду. 
8.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, пе-

редбаченим "Положенням про порядок визначення вартості чистих активів
інститутів спільного інвестування" (далі - Положення), затвердженим Рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30
липня 2013 № 1336. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у ви-
падку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вар-
тості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з
вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів. 

8.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на: 
- день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального

обсягу активів Фонду;
- останній календарний день місяця;

- день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються
обмеження, встановлені законодавством;

- день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річ-
на);

- кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під
час розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвес-
тиційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних серти-
фікатів Фонду (під час дострокового викупу);

- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.
8.3. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються

учасником Фонду визначається виходячи з розрахункової вартості інвести-
ційного сертифікату Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду. 

Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката Фонду визначається
як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість
інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату прове-
дення розрахунку.

Проспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до розрахун-
кової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка включається до акти-
вів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного від-
сотка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду.

8.4. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що викуповуються у
учасників Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості інвести-
ційного сертифікату Фонду, що встановлена на день зарахування таких ін-
вестиційних сертифікатів на рахунок Фонду.

8.5. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за
розрахунковою вартістю інвестиційного сертифіката Фонду. Розрахункова
вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду на дату початку розра-
хунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих акти-
вів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фон-
ду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його лік-
відацію.

8.6. Компанія несе зобов`язання щодо дотримання норм, передбачених
цим Регламентом. 

Генеральний Директор О. В. Владимиров 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними Зборами учасників Товариства з обмеженою відповідаль-

ністю "Компанія з управління активами "Авантаж Капітал Менеджмент"
Протокол №220217 від "22" лютого 2017 р.

Голова Зборів 
____________________ Києвець С.В.

Додаток 1 до Регламенту Пайового інвестиційного 
недиверсифікованого закритого фонду "Реальний бізнес" 

Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з
управління активами "Авантаж Капітал Менеджмент"

Інвестиційна декларація Пайового інвестиційного недиверсифіко-
ваного закритого фонду "Реальний бізнес" Товариства з обмеженою
відповідальністю "Компанія з управління активами "Авантаж Капі-

тал Менеджмент"

1. Основні напрями інвестиційної діяльності:
Пріоритетним  буде  інвестування в проекти, пов'язані з будівництвом

житлової та нежитлової нерухомості, а також в виробництво будівельних
матеріалів та машинобудування,  шляхом залучення коштів в корпоратив-
ні права, цінні папери, нерухомість підприємств зазначених галузей з ура-
хуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та в ін-
ші активи дозволені чинним законодавством України. 

2. Ризики, що пов'язані з інвестуванням.
Ризики, що пов'язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх

факторів, у тому числі, що пов'язані з:
- світовими фінансовими кризами;
- можливістю дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
- банкрутством емітента;
- змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.
3. Обмеження інвестиційної діяльності.
Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, вста-

новлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з
додержанням вимог, визначених статтею 48 Закону України "Про інститути
спільного інвестування". 

Вимоги до складу та структури активів Фонду  встановлюються та зас-
тосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Запланований прибуток.
Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозва-

женої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.
Генеральний директор О. В. Владимиров

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 
"Нацково-виробничий 
центр"Борщагiвський хiмiко-
фармацевтичний центр"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 23518596
3.	Місцезнаходження 03134	м.	Київ	вул.	Миру,17
4.	Міжміський	код,	телефон	
та	факс

(044)	406-03-09	(044)	406-03-09

5.	Електронна	поштова	
адреса

olga-a@bhfz.com.ua

6.	Адреса	сторінки	в	
мережі	Інтернет,	яка	
додатково	використовуєть-
ся	емітентом	для	розкрит-
тя	інформації

http://bcpp.com.ua/

7.	Вид	особливої	інформа-
ції

Відомості	про	зміну	складу	посадових	
осіб

II. Текст повідомлення
04.09.2017	 року	 ПАТ	 НВЦ	 «Борщагiвський	 ХФЗ»	 отримало	

повiдомлення	 акцiонера	 -лист	 за	 пiдписом	 Генерального	 директора	
ПрАТ	«Фармацевтична	фiрма	«Дарниця»	Дiденко	С.В.	про	замiну	чле-
на	наглядової	ради	–	представника	акцiонера	Никифорчина	Iгоря	Ва-
сильовича	на	Саєнка	Олександра	Дмитровича.

На	пiдставi	повiдомлення	акцiонера	–	листа	Генерального	дирек-
тора	ПрАТ	«Фармацевтична	фiрма	«Дарниця»	Дiденко	С.В.	за	вих.	
№0917/01-05	вiд	01.09.2017	р.	про	замiну	члена	наглядової	ради	–	
представника	акцiонера	Никифорчина	Iгоря	Васильовича	на	Саєнка	
Олександра	Дмитровича	 припинено	 повноваження	 члена	Наглядо-

вої	 ради	Никифорчина	 Iгоря	Васильовича,	 (не	надав	 згоди	на	роз-
криття	 паспортних	 даних).	 Володiє	 часткою	 в	 статутному	 капiталi	
емiтента	0%.	Володiє	пакетом	акцiй	емiтента	у	розмiрi	0	грн.	Непо-
гашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	немає.	Строк,	
протягом	 якого	 особа	 перебувала	 на	 посадi:	 з	 27.04.2017	 по	
04.09.2017.

04.09.2017	 року	 ПАТ	 НВЦ	 «Борщагiвський	 ХФЗ»	 отримало	
повiдомлення	 акцiонера	 -лист	 за	 пiдписом	 Генерального	 директора	
ПрАТ	«Фармацевтична	фiрма	«Дарниця»	Дiденко	С.В.	про	замiну	чле-
на	наглядової	ради	–	представника	акцiонера	Никифорчина	Iгоря	Ва-
сильовича	на	Саєнка	Олександра	Дмитровича.

На	пiдставi	повiдомлення	акцiонера	–	листа	Генерального	директо-
ра	 ПрАТ	 «Фармацевтична	 фiрма	 «Дарниця»	 Дiденко	 С.В.	 за	 вих.	
№0917/01-05	 вiд	 01.09.2017	 р.	 про	 замiну	 члена	 наглядової	 ради	 –	
представника	акцiонера	Никифорчина	 Iгоря	Васильовича	на	Саєнка	
Олександра	Дмитровича	призначено	членом	Наглядової	ради	Саєнка	
Олександра	Дмитровича	(не	надав	згоди	на	розкриття	паспортних	да-
них).	Володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	0%.	Володiє	па-
кетом	 акцiй	 емiтента	 у	 розмiрi	 0	 грн.	 Непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 немає.	 Строк	 на	 який	 призначено:	
згiдно	 статуту.	 Iншi	 посади,	 якi	 обiймає:	 з	 вересня	 2015	 року	 по	
теперiшнiй	 час	 начальник	юридичного	 вiддiлу	ПрАТ	ФФ	 «Дарниця».	
Особа	є	представником	акцiонера	ПрАТ	«Фармацевтична	фiрма	«Дар-
ниця»,	країна	реєстрацiї	–	Україна,	iдентифiкацiйний	код	00481212.

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 Безпалько	Людмила	Василiвна
Генеральний	директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	

керівника)
М.П. 2017.09.05

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-ВИРОБНИЧИй цЕНТР 
“БОРЩАГIВСьКИй ХIМIКО-фАРМАцЕВТИЧНИй цЕНТР”

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

містю) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"РВС БАНК"
2.	Код	за	ЄДРПОУ 39849797
3.	Місцезнаходження 04071	м.	Київ	вул.	Введенська,	

29/58
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

(044)	496-25-43	(044)	496-25-43

5.	Електронна	поштова	
адреса

kulish@rwsbank.com.ua

6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	викорис-
товується	емітентом	для	
розкриття	інформації

http://rwsbank.com.ua/uk/
Information_disclosure

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою	Радою	ПАТ	«РВС	БАНК»	звiльнено	з	займаної	посади	за	

власним	 бажанням,	 згiдноi	 ст.	 38	 КЗпП	 України,	 Головного	 бухгалтера	
Члена	 Правлiння	 ПАТ	 «РВС	 БАНК»	 Лiсовенко	 Лесю	 Станiславiвну	 з	
11.09.2017	року	(протокол	Наглядової	Ради	№05092017/1	вiд	05.09.2017	
року),	пiдстава	-	заява	Лiсовенко	Л.	С	вiд	29.08.2017	року.

Лiсовенко	 Л.	 С.	 перебувала	 на	 посадi	 Головного	 бухгалтера	 Члена	
Правлiння	з	04.11.2016	року	по	11.09.2017	року.

Частка,	якою	володiє	в	статутному	капiталi	емiтента	та	розмiр	пакета	
акцiй	емiтента	-	0	%.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	у	посадової	особи	немає.	Фiзична	особа	не	надала	згоди	на	розкрит-
тя	персональних	(паспортних)	даних.	Iншi	посади	якi	обiймала	протягом	
останнiх	 п`яти	 рокiв:	 виконуюча	 обов'язки	 Головного	 бухгалтера	 
ПАТ	 «Перехiдний	Банк	 «РВС	БАНК»,	 Головний	 бухгалтер-директор	 де-

партаменту	облiку	та	звiтностi,	начальник	управлiння	внутрiшньобанкiвських	
операцiй	Департаменту	облiку	та	аудиту,	начальник	управлiння	податко-
вого	 облiку	 та	 внутрiшньобанкiвських	 операцiй	 департаменту	 облiку	 та	
звiтностi	ПАТ	«АКБ	«Київ».

Наглядовою	Радою	ПАТ	«РВС	БАНК»	прийнято	рiшення	про	обрання	
Головного	бухгалтера	Члена	Правлiння	Корнiйчук	Людмилу	Григорiвну	з	
12.09.2017	року	шляхом	переведення	з	займаної	посади	Заступника	Го-
ловного	 бухгалтера	 на	 посаду	 Головного	 бухгалтера	 Члена	 Правлiння	
(протокол	Наглядової	Ради	№05092017/1	вiд	05.09.2017	року).	Головний	
бухгалтер,	 член	 Правлiння	 ПАТ	 «РВС	 БАНК»	 -	 Корнiйчук	 Людмила	
Григорiвна,	 заступає	 на	 посаду	 з	 моменту	 погодження	 кандидатури	
Нацiональним	банком	України,	згiдно	з	чинним	законодавством	України.	
З	«12»	вересня	2017	до	моменту	такого	погодження	покласти	на	Корнiйчук	
Людмилу	 Григорiвну	 виконання	 обов‘язкiв	 Головного	 бухгалтера	
ПАТ		«РВС	БАНК».

Корнiйчук	Людмила	Григорiвна	перебувала	на	посадi	радника	Заступ-
ника	 Головного	 бухгалтера	 ПАТ	 «РВС	 БАНК»	 29.08.2017	 року	 по	
11.09.2017	року.

Частка,	якою	володiє	в	статутному	капiталi	емiтента	та	розмiр	пакета	
акцiй	емiтента	-	0%.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	у	посадової	особи	немає.	Фiзична	особа	не	надала	згоди	на	роз-
криття	персональних	(паспортних	)	даних.	Iншi	посади,	якi	обiймала	про-
тягом	 останнiх	 п'яти	 рокiв:	 заступник	 Головного	 бухгалтера	 ПАТ	 «РВС	
БАНК»;	заступник	Голови	Правлiння	з	фiнансiв,	член	Правлiння	ПАТ		«БТА	
БАНК»;	радник	Голови	Правлiння	ПАТ	«БТА	БАНК»;	Головний	бухгалтер	
ПАТ	«ДIВI	БАНК».

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згід-
но	із	законодавством.
2.	Найменування	посади Кравець	Владислав	Iванович
Голова	Правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	

керівника)
М.П. 2017.09.05

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“РВС БАНК”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1.	Повне	найменування	емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ 
«УКРТРАНСЛIЗИНГ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 30674235
3.	Місцезнаходження 01133	мiсто	Київ	Вулиця	Євгена	

Коновальця,	будинок	32-Г,	офiс	8
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс +38	(044)	284-23-00	

+38	(044)	284-23-00
5.	Електронна	поштова	адреса office@utl.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	емі-
тентом	для	розкриття	інформації
7.	Вид	особливої	інформації Відомості	про	прийняття	рішення	

про	надання	згоди	на	вчинення	
правочинів,	щодо	вчинення	яких	є	
заінтересованість

II. Текст повідомлення

№ 
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину 
(тис. грн)

Вартість акти-
вів емітента за 
даними остан-
ньої річної фі-
нансової звіт-
ності (тис. грн)

Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, 
що є предметом правочи-

ну, до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної фінансо-
вої звітності (у відсотках)

1 2 3 4 5
1 01.09.2017 0 0 0
Зміст інформації:
01.09.2017	 року	 Наглядовою	 радою	 Приватного	 акцiонерного	 товариства	
«Лiзингова	 компанiя	 «Укртранслiзинг»	 (Протокол	№36	 вiд	 01.09.2017	 року)	
прийнято	рiшення	про	погодження	вчинення	правочину	iз	заiнтересованiстю	з	
Фiлiєю	 «Центр	 транспортної	 логiстики»	 ПАТ	 «Укрзалiзниця»	 (40123465)	
№6986/711	ЦТЛ-2017	вiд	04.07.2017	року.	Керуючись	пiдпунктом	3	пункту	5	
Глави	1	Роздiлу	III	«Положення	про	розкриття	iнформацiї	емiтентами	цiнних	
паперiв»,	 затвердженого	 рiшенням	 НКЦПФР	№	 2826	 вiд	 03.12.2013	 року,	
iстотнi	 умови	 зазначеного	 вище	 правочину,	 щодо	 вчинення	 якого	 є	
заiнтересованiсть,	не	розкриваються,	а	у	вiдповiдних	формах	вказанi	нулi.

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 Татарець	Петро	Васильович
Генеральний	директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 2017.09.01
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНфОРМАцІЇ ПРО 
ЕМІТЕНТА 

Повне	 найменування:	ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЮНIСТь"
Організаційно-правова	форма акціонерне	товариство	
Код	за	ЄДРПОУ 19031641
Адреса	місцезнаходження 02100,	м.	Київ,	вул.	Попудренко,	22
Телефон	емітента (044)	559-69-80,	559-14-88
Електронна	поштова	адреса	емітента yunostkiev@gmail.com
Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації:	
http://19031641.infosite.com.ua/
Вид	особливої	інформації:	рішення	вищого	органу	емітента	або	суду	
про	припинення	або	банкрутство	емітента
31.08.2017	р.	рішенням	позачергових	загальних	зборів	акціонерів	Приватного	
акцiонерного	 товариства	 "Юнiсть"	 (надалі	 –	Товариство)	було	прийняте	рі-
шення	 про	 припинення	 Товариства	 шляхом	 його	 перетворення.	 Рішення	
прий	нято	з	метою	оптимізації	витрат	Товариства	та	спрощення	ведення	гос-
подарської	діяльності.	Результати голосування:	"за	прийняття	рішення"	про	
припинення	голосували	акціонери	що	володіють	71441	голосів,	що	становить	
97,71%	загальної	кількості	голосів,	що	зареєстровані	на	зборах,	"проти	прий-
няття	рішення"	–	1675	що	становить	2,29%.	Повне найменування юридич-
ної особи правонаступника:	 Товариство	 з	 обмеженою	 відповідальністю	
"Юнiсть".	 Порядок розподілу активів та зобов'язань:	 до	 товариства-
правонаступника	переходять	всі	права	та	обов'язки	Приватного	акцiонерного	
товариства	"Юнiсть".	Розмір статутного капіталу правонаступника:	статут-
ний	капітал	складатиме	775	150,00	грн.	Інформація про порядок та умови 
обміну акцій частки у статутному капіталі правонаступника:	Акції	Товари-
ства	 конвертуються	 в	 частки	 Товариства	 з	 обмеженою	 відповідальністю	
"Юність"	та	розподіляються	серед	його	учасників.	Розподіл	часток	товариства-
правонаступника	відбувається	із	збереженням	співвідношення	між	частками	
акціонерів	 у	 Статутному	 капіталі	 Приватного	 акцiонерного	 Товариства	
"Юнiсть".	Не	підлягають	обміну	акції	Товариства,	що	викуплені	Товариством,	
які	на	дату	прийняття	рішення	про	припинення	товариства	шляхом	перетво-
рення	не	продані	або	не	анульовані.	Обмін	акцій	Приватного	акцiонерного	
Товариства	"Юнiсть"	здійснюється	на	частку	у	Статутному	капіталі	Товари-
ства	з	обмеженою	відповідальністю	"Юність"	пропорційно	кількості	акцій,	що	
належать	акціонеру.	Статутний	капітал	Товариства	з	обмеженою	відповідаль-
ністю	"Юність"	розподіляється	виключно	між	акціонерами	і	тільки	пропорційно	
кількості	акцій,	що	належать	акціонерам.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством.	Голова	комісії	з	припинення	Кіщак	Наталія	Іванівна.

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

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

1.	Повне	найменування	емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"НIКОПОЛьСьКИй 
РЕМОНТНИй ЗАВОД"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 31167067
3.	Місцезнаходження 53200,	мiсто	Нiкополь,	проспект	

Трубникiв,	будинок	56
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 0(566)630-200	0(566)639-379
5.	Електронна	поштова	адреса denis.kuznichenko@nrp.interpipe.biz	
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	 додатково	 використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

www.nrp.interpipe.biz

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

II. Текст повідомлення
01.09.2017	року	згідно	з	рішенням	Наглядової	ради	ПрАТ	«НРЗ»	(Про-

токол	засідання	Наглядової	ради	ПрАТ	«НРЗ»	№145	вiд	01.09.2017	року)	
відбулися	наступні	зміни	складу	посадових	осіб	емітента:

1.	Колесову	Олену	Едуардiвну	-	представника	акцiонера	ТОВАРИСТВО	
З	 ОБМЕЖЕНОЮ	 ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ	 «IНТЕРПАЙП	 НIКО	 ТЬЮБ»	

(iдентифiкацiйний	код	юридичної	особи	35537363,	кiлькiсть	та	тип	акцiй	–	2	
444	088	шт.	простих	 iменних	акцiй	номiнальною	вартiстю	1,0	 грн.	 кожна)	
звiльнено	вiд	виконання	обов’язкiв	голови	Наглядової	ради	ПрАТ	«НРЗ».	
Колесова	О.Е.	згоди	на	розкриття	даних	про	себе	не	надала.	Акцiями	або	
часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	
за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	має.	 Колесова	О.Е.	 перебувала	 на	
посадi	голови	Наглядової	ради	ПрАТ	«НРЗ»	в	перiод	з	25.04.2017	року	по	
01.09.2017	року.	

2.	Концеву	Марину	Валерiївну	члена	Наглядової	ради	ПрАТ	«НРЗ»	-	не-
залежного	директора	обрано	головою	Наглядової	ради	ПрАТ	«НРЗ»	члена-
ми	Наглядової	ради	ПрАТ	«НРЗ»	з	їх	числа.	Концева	М.В.	згоди	на	розкрит-
тя	даних	про	себе	не	надала.	Акцiями	або	часткою	в	статутному	капiталi	
емiтента	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	не	має.	Особу	обрано	на	строк	повноважень	Наглядової	ради	–	по	
25.04.2020	 року.	 Протягом	 останнiх	 п’яти	 рокiв	 особа	 обiймала	 посаду	
юрисконсульта.	

Змiни	вiдбулися	у	зв’язку	з	необхiднiстю	переобрання	голови	Наглядо-
вої	ради	Товариства.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	
2.	Найменування	посади Костенко	Сергiй	Олексiйович
Голова	Правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 04.09.2017
(дата)

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

(044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУРОВИК»
повідомляє,	про	скликання	чергових	загальних	зборів	акціонерів,	що	

відбудуться	
07 жовтня 2017р. о 10.00

за адресою: 36002, м .Полтава, вул. Сосюри, 60 (приміщення актового 
залу)

Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загаль-
них	зборах:	03	жовтня	2017р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:
Питання №1.	Обрання	Голови	та	членів	лічильної	комісії	загальних	збо-

рів	Товариства	та	встановлення	порядку	та	способу	засвідчення	бюлетенів	
для	голосування	з	питань	порядку	денного.

Питання №2.	Обрання	Голови	та	секретаря	загальних	зборів	Товариства.
Питання №3.	Затвердження	регламенту	та	порядку	проведення	загаль-

них	зборів	Товариства.
Питання №4.	Звіт	правління	про	результати	фінансово-господарської	

діяльності	Товариства	у	2016р.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	
звіту	правління.

Питання №5.	Звіт	Наглядової	ради.	Прийняття	рішення	за	наслідками	
розгляду	звіту	Наглядової	ради.

Питання №6.	Звіт	Ревізійної	комісії.	Прийняття	рішення	за	наслідками	
розгляду	звіту	Ревізійної	комісії.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фІНАНСОВО-ГОСПОДАРСьКОЇ ДІЯЛьНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА	(тис.	грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього	активів 60,8 68,0
Основні	засоби - -
Дострокові	фінансові	інвестиції - -

Запаси 2,1 12,7
Сумарна	дебіторська	заборгованість 36,3 38,2
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 22,4 17,1
Нерозподілений	прибуток - -
Власний	капітал 13,2 271,9
Статутний	капітал 5,5 5,5
Довгострокові	зобов’язання - -
Поточні	зобов’язання 11,0 9,1
Чистий	прибуток	(збиток) -37,4 -258,8
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) - -
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 7 7
Реєстрація	акціонерів	або	їх	представників	відбудеться	07.10.2017р. з 

09.00 до 09.55. 
Для	реєстрації	акціонерам	необхідно	мати	при	собі	документ,	що	посвідчує	

особу.	Представникам	акціонерів	–	документ,	що	посвідчує	особу	та	доручення	
на	право	участі	у	зборах,	оформлене	у	відповідності	до	чинного	законодавства.

Місце	проведення	реєстрації	–	36002,	м.Полтава,	вул.	Сосюри,	60.
З	матеріалами	та	проектами	документів,	пов’язаними	з	порядком	ден-

ним	 загальних	 зборів	 можна	 ознайомитися	 за	 адресою:	 м.	 Полтава,	 
вул.	Сосюри,	60,	ПрАТ	«Буровик»	-	в	робочі	дні	та	робочий	час	товариства	
з	8-00	до	14-00,	а	в	день	проведення	загальних	зборів	–	також	у	місці	 їх	
проведення.	Адреса	веб-сайту:	burovik.nethouse.ua.

Посадова	особа	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	 з	
документами	–	Федорiєнко	В.М.	

Телефони	для	довідок:	(0532)	59-39-68		 НАГЛЯДОВА РАДА.

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. VECTOR	ENERGY	S.R.O. 6
2. VECTOR	ENERGY	S.R.O. 6
3.	 ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ	КОНСТАНТА	 9
4.	 ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ	КОМЕРЦІЙНИЙ	БАНК	«НОВИЙ» 11
5. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ	КОМЕРЦІЙНИЙ	БАНК	«НОВИЙ» 13
6. ПРАТ АПТЕЧНА	МЕРЕЖА	«ФАРМАЦІЯ» 5
7. ПАТ БАНК	ФАМІЛЬНИЙ	 11
8.	 АТ БАНКОМЗВ’ЯЗОК 4
9. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА	АСОЦІАЦІЯ	ІНТЕРБУДМОНТАЖ 9
10. ПРАТ БУРОВИК	 19
11. ПРАТ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ	ЦЕНТР	«ТЕСТ» 12
12. ПРАТ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ	ЦЕНТР	«ТЕСТ» 12
13.	 ПРАТ ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ	МОЛОЧНИЙ	ЗАВОД 10
14.	 ПРАТ ЄВРАЗ	ДНІПРОВСЬКИЙ	МЕТАЛУРГІЙНИЙ	ЗАВОД 7
15. ТОВ ІНТЕР 12
16. ПРАТ КАЛАНЧАЦЬКИЙ	КОМБІНАТ	ХЛІБОПРОДУКТІВ 6
17. ПАТ КИЇВСЬКА	ОВОЧЕВА	ФАБРИКА 4
18.	 ПАТ КИЇВХЛІБ 8
19. ПРАТ КРЕАТИВ	 10
20. ПАТ КРЕДИТ	ОПТИМА	БАНК 11
21. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ	ЗАВОД	ДОРОЖНІХ	МАШИН 6
22. ПРАТ КРИВОРІЗЬКА	БУДІВЕЛЬНА	КОМПАНІЯ 12
23.	 ТОВ КУА	«АВАНТАЖ	КАПІТАЛ	МЕНЕДЖМЕНТ» 14
24.	 ПРАТ ЛІЗИНГОВА	КОМПАНІЯ	«УКРТРАНСЛІЗИНГ» 18
25. ПРАТ МИКОЛАЇВТУРИСТ 12
26. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ	ЦЕНТР»БОРЩАГІВСЬКИЙ	ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ	ЦЕНТР» 17
27. ПАТ НЕРУХОМІСТЬ	СТОЛИЦІ	 10
28.	 ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ	РЕМОНТНИЙ	ЗАВОД	 18
29. ПРАТ НОВИЙ	СТИЛЬ 4
30.	 ПРАТ ОРЛАН	 5
31.	 ПРАТ ПОЛТАВАЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 7
32.	 ПРАТ ПОЛТАВАЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 7
33.	 ПРАТ ПРОЕКТНИЙ	ІНСТИТУТ	«УКРСПЕЦТУНЕЛЬПРОЕКТ»	 9
34.	 ПРАТ ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ	ПАРК	«КИЇВЩИНА»	 11
35.	 ПАТ РВС	БАНК 17
36.	 ПРАТ СЕРВІС-ПОБУТ	 5
37.	 ПРАТ СЛАВУТСЬКИЙ	СКЛОЗАВОД 4
38.	 ПРАТ ТОВКАЧІВСЬКИЙ	ГЗК	 8
39.	 ТОВ ТУПИЧІВСЬКЕ 12
40.	 ПАТ УКРПРОМАВТОШИНОРЕМОНТ 8
41.	 ПРАТ УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ 4
42.	 ПРАТ ЮНІСТЬ	 18
43.	 ПРАТ ЯГОТИНСЬКЕ	АТП	13251 8
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17168
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
05.09.2017 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


