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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
«26» липня 2018

м. Київ

№ 519

Щодо видачі ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) депозитарної діяльності, а саме:
депозитарної діяльності депозитарної установи;
діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування
ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 39544699)
За підсумками розгляду заяви № 10.05.2018 /13-вих
від 10.05.2018 (вх. Комісії від 10.05.2018 № 16680) та документів, поданих заявником до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи; діяльності
із зберігання активів інститутів спільного інвестування,
відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондо-

вому ринку (ринку цінних паперів), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 14.05.2013 № 817 (зі змінами), зареєстрованих
в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за
№ 854/23386,
Національна комісія
з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КРИСТАЛБАНК» (04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2; ідентифікаційний код юридичної особи 39544699) ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи; діяльності із зберігання активів інститутів спільного
інвестування.
2. Департаменту ліцензування професійних учасників
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних
учасників фондового ринку та забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення
в офіційному виданні Комісії.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
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НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулятора фондового ринку, що відбулося 26 липня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів прийнято рішення
України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу» (реєстраційний №6303-д від 04.07.2018)
2. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів прийнято рішення
України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» (реєстраційний
№8124 від 15.03.2018)
3. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України прийнято рішення
щодо податку на виведений капітал» (реєстраційний № 8557 від 05.07.2018)
4. Щодо погодження «Освітньої програми перепідготовки та підвищення кваліфіка- прийнято рішення
ції працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які відповідальні за
проведення фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за якими здійснює
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку»
5. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних рішення схвалено
паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових (для оприлюднення)
актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо приведення у
відповідність до вимог законів)» (для оприлюднення)
6. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних рішення схвалено
паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження (для оприлюднення)
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з
організації торгівлі на фондовому ринку» (для оприлюднення)
7. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних рішення схвалено
паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Порядку та умов видачі ліцензії (для оприлюднення)
на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку
цінних паперів)» (для оприлюднення)
8. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних рішення схвалено
паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження (для оприлюднення)
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з
торгівлі цінними паперами» (для оприлюднення)
9. Про погодження змін до статуту Публічного акціонерного товариства «Національ- прийнято рішення
ний депозитарій України»
10. Щодо видачі ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому рин- прийнято рішення
ку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності, а саме:депозитарної діяльності
депозитарної установи;діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 39544699)
11. Щодо звіту ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО прийнято рішення
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЛОГІСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ»
12. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Приватного акціонерного то- прийнято рішення
вариства «Дослідно-експериментальний завод «Каскад», що пропонуються для
приватного розміщення
13. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Акціонерного товариства прийнято рішення
«Банк Форвард»

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, на підставі рішення Комісії від
10.07.2018 № 467, на підставі п. 11 розділу І Порядку
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі2

шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за
№ 822/23354 (зі змінами), та відповідно до відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань, у формі
Витягу від 26.07.2018 року № 1004254385 про внесення
14.03.2016 запису про судове рішення про визнання
юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, 24.02.2016, 24.02.2016, 921/881/15-г/11, Господарський суд Тернопільської області, та інформації лікві-
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датора Дейнеки В. М., отриманої листом від
05.07.2018 року №1 (вх. № 24074 від 11.07.2018 року),
зупинено обіг акцій ВАТ «Цукровий завод «Поділля»
(код за ЄДРПОУ: 00373089) – розпорядження
№ 211-КФ-З від 27 липня 2018 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску: «31» липня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних, що діє на підставі рішення Комісії
від 10.07.2018 року № 467, 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, зареєстро-

ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за
№ 822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно до
документів, наданих ПрАТ «Бершадьбуд», код за
ЄДРПОУ: 01350920, вул. Ярослава Мудрого, 200Б,
м. Бершадь, Вінницька обл., 24400, на зупинення обігу
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Бершадьбуд» - розпорядження № 212-КФ-З від 27 липня 2018 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску: «31» липня 2018 року.
27.07.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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Приватне акцiонерне товариство “Краматорський завод металевих конструкцiй”
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
"Краматорський завод металевих
конструкцiй"
2. Код за ЄДРПОУ
01412242
3. Місцезнаходження
84306, м. Краматорськ, вул. Радгоспна,
15
4. Міжміський код, телефон та
06264-6-08-34 06264-6-08-34
факс
5. Електронна поштова адреса stok@kzmk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
www.kzmk.com.ua
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну власників акцій,
яким належить: 10 і більше відсотків
простих акцій акціонерного товариства
(крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій
публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
26.07.2018 р. Приватним акцiонерним товариством «Краматорський завод металевих конструкцiй» отримано iнформацiю вiд особи, яка здiйснює
облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України,
згiдно якої пакет акцiй власника акцiй - Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю
«Краматорський
завод
сталевих
конструкцiй»
(мiсцезнаходження: Україна, 84306, Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Радгоспна, 15, код за ЄДРПОУ 38355308) збiльшився та став 99,9525%
в загальнiй кiлькостi акцiй та 99,9525% в загальнiй кiлькостi голосуючих
акцiй.
Розмiр пакета акцiй до змiни - 6126 шт. що складає 96,9611% в загальнiй
кiлькостi акцiй та 99,80% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
Розмiр пакета акцiй пiсля змiни - 6315 шт. що складає 99,9525% в
загальнiй кiлькостi акцiй та 99,9525% в загальнiй кiлькостi голосуючих
акцiй.
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
Шевченко Валерiй
Олександрович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
27.07.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПАЙОВий ЗАКРИТий НЕДИВЕРСИФІКОВАНий ІНВЕСТИЦІЙНий ФОНД
«КЛУБ НАДІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ОПІКА»
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом Директора
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ОПІКА»
№21/06 -18 від 21 червня 2018 року
ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ФОНДУ
«КЛУБ НАДІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ОПІКА»
(ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ)
(НОВА РЕДАКЦІЯ)
Київ - 2018 рік
1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ:
1.1. Повне та скорочене найменування компанії з управління активами:
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
ФОНДІВ «ОПІКА» (далі – Компанія);
Скорочене найменування: ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА».
1.2. Код за ЄДРПОУ:34094201.
1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 36020, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця 1100-річчя Полтави, будинок 14А/22; тел./факс: 0532 60-08-12
1.4. Дата державної реєстрації: 08.02.2006 року.
1.5. Відомості про посадових осіб:
№
Посада
Прізвище, ім’я, по Пряме та/або опосередкоз/п
батькові
ване володіння часткою в
статутному капіталі
Компанії
(відсотки щодо кожного)
1. Директор
Переходько Марія
0
Вячеславівна
2. Ревізор
Ковальський Тарас
0
Олегович
3. Внутрішній аудитор Плужнік Наталія
0
Олександрівна
4. Головний бухгалКаришена Олена
0
тер
Анатоліївна
Інші органи Компанії не створювалися, посадові особи не обиралися.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДУ:
2.1. Повне і скорочене найменування:
Повне найменування українською мовою: Пайовий закритий недиверсифікований інвестиційний фонд «КЛУБ НАДІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ» Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАЛІННЯ
АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ФОНДІВ «ОПІКА»
Скорочене найменування українською мовою: ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА
АПФ «ОПІКА» (далі – Фонд).
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): №1674 від 04.08.2011 року.
2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2321674.
2.4. Термін закінчення діяльності Фонду: 04.08.2025 року.
2.5. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів
Фонду: Фонд визнано таким що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів розпорядженням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №0041-СІ від 11.05.2012 року.
3. ТЕКСТ РЕГЛАМЕНТУ, ЗАРЕЄСТРОВАНОГО НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ:
3.1. Текст Регламенту Фонду, наводиться у додатку, який є невід’ємною
частиною цього Проспекту емісії.
4. ДАНІ ПРО ПРОГОЛОШЕНУ ЕМІСІЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ФОНДУ:
4.1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: публічне розміщення.
4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які планується розмістити, грн.:
500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок) грн.
4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн.: 5 000,00 (п’ять
тисяч гривень 00 копійок) грн.
4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів, штук: 100 000 (сто тисяч) штук.
4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.
4.6. Форма випуску: іменні.
4.7.Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються шляхом відкритого
розміщення серед невизначеного кола осіб.
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4.8. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів:
Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату
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 проведення розрахунку.
При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду надбавка не застосовується.
4.9. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів: не раніше дати реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.
4.10.Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів:
04.05.2018 року.
4.11.Адреса місця розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 36020,
Полтавська обл., місто Полтава, вулиця 1100-річчя Полтави, будинок 14А/22
4.12.Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду.
- одержувати інформацію про діяльність Фонду;
-право власності учасника на частку активів Фонду;
-право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
-отримання дивідендів в порядку, визначеному Регламентом Фонду;
-продавати, дарувати, заставляти або іншим способом, не забороненим
чиним законодавством України відчужувати всі або частину належним їм
інвестиційних сертифікатів Фонду;
- інші права, передбачені чинним законодавством.
Кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному власникові однакові права.
4.13. 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 Фонду розміщуються шляхом публічного розміщення серед невизначного кола осіб.
Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії.
Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбаваються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми 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 інвестором у заявці таких дій:
залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором
інвестиційних сертифікатів Фонду;
залишок коштів сплачується інвестору під час викупу інвестиційних сертифікатів Фонду;
залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отримання залишку - не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.
У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав визначених чинним законодавством.
Для здійснення операцій з інвестиційними сертифікатами інвестор повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.
4.14. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду.
4.14.1. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється
виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається.
4.14.2. Особа, яка придбаває інвестиційні сертифікати Фонду у Компанії,
зобов'язана оплатити такі папери у строк - не пізніше трьох робочих днів з
дня укладення договору про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду.
4.14.3. Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду та днем виконання Компанією всіх
дій, необхідних і достатніх для списання (переказу) інвестиційних сертифікатів
Фонду на користь інвестора, не повинен перевищувати семи робочих днів.
4.15. Зобов’язання Компанії щодо повернення коштів інвесторам у
разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною, визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та строк повернення коштів інвесторам.
Не використовувати кошти (активи) Фонду на покриття збитків Компанії.
У разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання випуску
інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною кошти повертаються інвесторам у
строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством.
4.16. Порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів
Фонду.
Зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів Фонду (зміни
до нього) публікується у повному обсязі в офіційному друкованому виданні
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщується у
загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів не менш як за 10 днів
до дати початку укладання договорів з першими власниками.
5.ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗМІЩЕННЯ РАНІШЕ ВИПУЩЕНИХ В ОБІГ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ФОНДУ.
Емісія інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється вперше.
6. ВІДОМОСТІ ПРО ОЦІНЮВАЧА МАЙНА:
6.1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОЦІНЮВАЧ»
6.2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31316613
6.3. Місцезнаходження: 36023, м. Полтава, вул. Щепотьєва, буд. 5; кв. 12
6.4. Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України, строк дії з 16.10.2015 р. до 16.10.2018 р.
7. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАЧА:
7.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
7.2. Код за ЄДРПОУ: 21665382.
7.3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5 літера А
7.4. Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної
установи, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, строк дії: з 12.10.2013 р. - необмежений.
8. ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ):
8.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА – АУДИТ».
8.2. Коду за ЄДРПОУ: 23500277.
8.3. Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37.
8.4. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
видане Аудиторською палатою України, строк дії: 26.01.2001 р. - 24.09.2020 р.
8.5. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
строк дії: 25.01.2016 р. – 24.09.2020 р.
9. ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ:
9.1. Компанія при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу акцій послугами торговця цінними паперами не користується.
Директор
ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА»
____________
Переходько М.В.
Головний бухгалтер
ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА»
____________
Каришена О.А.
Зберігач
Публічне акціонерне товариства
«Банк «Кліринговий дім»
_______________
/Метелиця Т.О./
Начальник Управління
депозитарної діяльності
Додаток №1
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом Директора
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ОПІКА»
№21/06 -18 від 21 червня 2018 року
РЕГЛАМЕНТ
ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ФОНДУ
«КЛУБ НАДІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ОПІКА»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)
Київ – 2018 рік
1. Відомості про Фонд.
1.1. Повне найменування пайового фонду: Пайовий закритий недиверсифікований інвестиційний фонд «КЛУБ НАДІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ»
Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАЛІННЯ
АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ФОНДІВ «ОПІКА»
Скорочене найменування українською мовою: ПЗНІФ «КНІ» ТОВ
«КУА АПФ «ОПІКА» (далі – Фонд).
Повне та скорочене найменування Фонду є рівнозначними.
1.2. Тип Фонду: закритий.
1.3. Вид Фонду: недиверсифікований..
1.4. Строк діяльності: 14 років з дати реєстрації в Єдиному державному
реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).
1.5.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: ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ФОНДІВ «ОПІКА» (далі – Компанія).
2.2. Скорочене найменування: ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА».
2.3. Код за ЄДРПОУ Компанії:34094201.
2.4. Місцезнаходження Компанії: 36020, Полтавська обл., місто Полтава,

вулиця 1100-річчя Полтави, будинок 14А/22.
3. Участь у Фонді.
3.1. Учасниками Фонду можуть бути фізичні та юридичні особи – резиденти та нерезиденти України, що придбали будь-яку кількість інвестиційних сертифікатів Фонду.
3.2. Зберігач активів Фонду, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма),
оцінювач майна Фонду, які уклали договори на обслуговування Фонду, та їх
пов’язані особи не можуть бути учасниками Фонду.
3.3. Держава або територіальна громада, а також юридичні особи, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25 відсотків, не
можуть бути учасниками Фонду.
4. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття
витрат, пов`язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду.
4.1. Винагорода Компанії Фонду визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду. Винагорода Компанії виплачується коштами.
4.2. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця коштами. Розмір винагороди
Компанії визначається за рішенням Уповноваженого органу Компанії.
4.3. Винагорода Компанії, розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, нараховується щомісяця.
4.4. Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не
може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які
перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно – правовими актами Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку.
4.5. 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 середньорічної вартості чистих активів,
здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.
4.6. За рішенням Уповноваженого органу компанії, крім винагороди,
може виплачуватись премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсот
ків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації
на відповідний фінансовий рік.
4.7. 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 діяльності інституту спільного інвестування;
− оплата послуг фондової біржі;
− інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
− орендна плата;
− рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;
− витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних
паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень,
установлених законодавством України);
− витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду;
− судові витрати, пов’язані з діяльністю Фонду;
− податки та збори, передбачені законодавством України.
4.8. Визначені в пункті 4.7 цього Регламенту витрати (крім винагороди та
премії Компанії, податків та зборів, передбачених законодавством України)
не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів
Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативноправових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
4.9. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.
5. Порядок виплати дивідендів.
5.1. Рішення про виплату дивідендів приймається Уповноваженим органом Компанії. Право на отримання дивідендів мають особи, які є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів.
5.2. Розмір дивідендів в розрахунок на один інвестиційний сертифікат
визначається Уповноваженим органом Компанії. Початок та кінець строку
виплати дивідендів, порядок визначення переліку осіб, що мають право на
отримання дивідендів. Затверджує Уповноважений орган Компанії.
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5.3. Дивіденди учасникам Фонду сплачуються Компанією самостійно,
безпосередньо на рахунки, зазначені у договорах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином за заявою учасника та згідно чинного
законодавства.
5.4.Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням законодавства про
депозитарну систему.
6. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією
Фонду, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестиційних
сертифікатів та підстави відповідно до законодавства України, за яких
може бути відмовлено у прийомі таких заявок.
6.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити викуп
інвестиційних сертифікатів Фонду до моменту припинення діяльності Фонду
(достроковий викуп). Уповноважений орган Компанії може прийняти рішення про достроковий викуп у разі якщо у результаті такого викупу вартість
активів Фонду не стане меншою від мінімального обсягу активів Фонду.
6.2. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду
на користь Компанії Фонду та здійсненням розрахунків у грошовій формі
при достроковому викупі не повинен перевищувати 15 робочих днів.
6.3. При здійсненні дострокового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду знижка не застосовується.
6.4. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснюється.
6.5. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма
якої встановлена чинним законодавством.
6.6. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що
пред'являються до викупу.
6.7. У прийомі заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може
бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.
6.8. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації
встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
7. Напрями інвестицій-інвестиційна декларація Фонду.
7.1. Мета створення Фонду
Отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування,
забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.
7.2. Напрями інвестиційної діяльності.
Пріоритетними галузями інвестиційної діяльності Фондує:
- фінансова та страхова діяльність;
- будівництво;
- сільськогосподарська діяльність;
- переробна промисловість;
- операції з нерухомим майном.
Активи Фонду можуть складатися з цінних паперів, коштів, у тому числі
в іноземній валюті, банківських металів та інших активів, передбачених законодавством.
7.3. Ризики, що пов’язані з інвестуванням.
Ризики, що пов’язані з інвестуванням, підпадають під вплив зовнішніх
факторів, в тому числі таких, що пов’язані з:
- світовими фінансовими кризами, змінами світової кон’юнктури на товарних та фінансових ринках;
- можливість дефолту держави за своїми зобов’язаннями;
- банкрутством емітента;
- загальною низькою ліквідністю ринку цінних паперів України;
- змінами в законодавстві, що регулює діяльність інститутів спільного
інвестування та професійних учасників фондового ринку, в тому числі податкового законодавства;

- подіями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.
7.4. Обмеження інвестиційної діяльності.
Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених Законом України «Про інститути спільного
інвестування».
Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.
7.5. Запланований прибуток.
Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.
8. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення
(викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду.
8.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
8.2. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду 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 складання інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під
час розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних сертифікатів 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 інвестором, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного
сертифікату на день надходження коштів на рахунок Фонду. Розрахункова
вартість інвестиційного сертифікату визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифікатів, що
перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.
8.4. Проспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка включається до
активів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного
відсотка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду.
8.5. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, крім випадку ліквідації Фонду, здійснюється за розрахунковою вартістю, визначеною на день зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок Компанії Фонду.
8.6. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду на
дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна
вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних
сертифікатів Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію.
9. Порядок припинення діяльності Фонду
9.1. Фонд припиняє свою діяльність в зв’язку з закінченням терміну, на
який він був створений, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.
9.2. Порядок припинення діяльності Фонду та проведення розрахунків з
його учасниками регулюється чинним законодавством.
9.3. Ліквідація Фонду до закінчення строку його діяльності, встановленого цим Регламентом є можливою за умови згоди всіх його учасників та здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.
9.4. Строк діяльності Фонду може бути продовжено за рішенням органу
Компанії, уповноваженого вносити зміни до його регламенту та проспекту.
Директор
ТОВ «КУА «АПФ «ОПІКА»
Переходько М.В.

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

говорів забезпечення (іпотеки/застави), що укладені ПрАТ «Херсонський
НПЗ» з АТ «Укрексімбанк», а також передачу в якості забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» перед АТ «Укрексімбанк» (в тому числі за
Генеральною кредитною угодою №151308N1 від 22.05.2008р.) майна.
Ринкова вартість майна, що є предметом правочинів становить
916338,936 тис.грн.
Вартість активів ПрАТ «Херсонський НПЗ» станом на 31.12.2017 року –
791274 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом
правочинів, до вартості активів ПрАТ «Херсонський НПЗ» за даними останньої річної фінансової звітності становить – 115,8%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 5682642062 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах
5682642053 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий
няття рішення - 5682642053 штук та «проти» - 0 штук.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Директор
Боріщук О.А.
27.07.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХЕРСОНСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД»

організаційно-правова форма - приватне акціонерне товариство,
код ЄДРПОУ 34785383, місцезнаходження: 73009, м.Херсон,
вул. Нафтовиків, буд.52
тел. (0552)29-51-20, факс (0552)29-51-09, Emaіl: offіce.khnpz@kor.ks.ua,
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.kor.ks.ua
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів
26 липня 2018 року рішенням Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Херсонський нафтопереробний завод» (Протокол
№17 від 26.07.2018р.) було прийнято рішення про надання згоди на вчинення
ПрАТ «Херсонський НПЗ» значних правочинів з Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (далі – АТ «Укрексімбанк») щодо збереження застави/іпотеки, встановленої відповідно до до-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»
(далі Товариство) код ЄДРПОУ 00213440, повідомляє, про скликання
позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30.08.2018 р. за
адресою місцезнаходження товариства, а саме: м. Хмельницький,
вул. В. Чорновола,120, в залі засідань №2 Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24 година 26.08.2018 р.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з
10:00 годин до 10:45 години 30.08.2018 року за місцем проведення Загальних зборів. Початок відкриття (роботи) зборів о 11 годині 00 хвилин
30.08.2018 року.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення по першому питанню порядку денного:
Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»
у кількості 2 осіб в наступному складі:
1.Браславець Ольга Григорівна;
2.Король Наталія Леонтіївна.
2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з другого питання порядку денного:
Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКР
ЕЛЕКТРОАПАРАТ» – начальника бюро контролю за цінами на матеріальні ресурси - Цісара Петра Володимировича і секретарем позачергових
Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» - юрисконсульта з претензійно- договірної роботи Братенко Ганну Миколаївну.
3. Затвердження звіту Комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».
Проект рішення з третього питання порядку денного:
Затвердити звіт Комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціо
нерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».
4. Затвердження передавального акту Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».
Проект рішення з четвертого питання порядку денного:
Затвердити передавальний акт Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», складений станом на 30.08.2018 р. при
перетворені Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрелектроапарат»,
яке створюється в наслідок реорганізації. Згідно передавального акту
Товариству з обмеженою відповідальність «Укрелектроапарат», як правонаступнику, передається все майно, кошти, матеріальні і нематеріальні активи, права та зобов’язання Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».
Уповноважити Голову комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» Косковецьку Євгену Станіславівну та членів Комісії Комарова Валерія Наркізовича та Замогильного
Юрія Анатолійовича підписати передавальний акт та у випадку необхідності вчинити інші дії які вимагаються чинним законодавством, при перетворенні Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» у
Товариство з обмеженою відповідальність «Укрелектроапарат».
______________________________________________________________
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у Загальних зборах:
- документ, що посвідчує (ідентифікує) особу акціонера (представника
акціонера);

- представник акціонера додатково повинен мати належним чином
оформлений документ (довіреність) та його копію, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах.
Керівник акціонера – юридичної особи або інший представник юридичної особи, який має право діяти від імені цієї юридичної особи додатково
повинен мати належним чином засвідчену копію статуту (або витяг із статуту) такої юридичної особи та документи, що підтверджують його обрання
(призначення) на посаду, а також документи, що підтверджують перебування на цій посаді на день проведення Загальних зборів
Довіреність на право участі на Загальних зборах може містити завдання
щодо голосування. Під час голосування представник повинен голосувати
саме так, як це передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість його представника. При засвідченні бюлетеня для
голосування власним підписом представник акціонера повинен зазначити,
що він є саме представником акціонера із зазначенням прізвища та ініціалів акціонера – фізичної особи або найменування акціонера-юридичної
особи.
Звертаємо увагу, що акціонери, які не мають чинного договору з депозитарною установою або представник такого акціонера, мають право участі у
Загальних зборах без отримання бюлетенів для голосування. Перелік таких акціонерів визначається Національним депозитарієм України.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів по формі та
змісту повинна відповідати вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», статуту Товариства.
Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку
зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та
порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.
Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожний акціонер (представник акціонера) під час підготовки до Загальних зборів має право ознайомитись з документами, необхідними для прий
няття рішень з питань проекту порядку денного:
- щоденно в робочі дні в приміщенні товариства за адресою: м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 120, з 9:00 до 12:00. в Комерційно — сервісному центрі, 1-й поверх, кім.№1
- в день проведення загальних зборів — з 09:00 год. до відкриття Загальних зборів за місцем їх проведення.
Відповідальна особа: начальник бюро контролю за цінами на матеріальні ресурси Цісар П.В. (74 – 67 – 35)
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також інша інформація щодо скликання Загальних зборів:
www.uea.com.ua
Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів
становить 17 980 080 простих іменних акцій.
Загальна кількість акцій голосуючих Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів становить 17 980 080 простих іменних акцій.
Комісія з припинення (реорганізації)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ», 2.Код за
ЄДРПОУ: 05839888, 3.Місцезнаходження: 93404, Луганська обл.,
м. Сєвєродонецьк, Сметанiна, буд. 3-А,
4.Міжміський код, телефон та факс: +38(044) 390-52-71, 5.Електрон
на поштова адреса: office@ukrinkom.com.ua,
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.05839888.smida.gov.ua,
7.Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Наглядова рада ПАТ «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
(далi - Товариство), Протокол засідання № 13 від 26.07.2018, прийня-

ла рішення призначити Головним бухгалтером Товариства Антошко
Світлану Олександрівну. Часткою в статутному капіталі Товариства не
володіє. Протягом останніх п’яти років перебувала на посадах: заступника начальника управління організації роботи банківської мережі
ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», Директора БФ БО «КІГ-працею і старанням», головного бухгалтера ТОВ ФК «АФІНАЖ». Особа призначена на
невизначений строк. Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних да них не надала. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Голова Правління
Iльюченко А.М.
27.07.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУП'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" (код за ЄДРПОУ 00372307), місцезнаходження 63700, Харкiвська обл., м.Куп'янськ, вул. Студентська, буд.38;
тел/факс: 0574253138; адреса сторінки в мережі Інтернет: kupmash.bgs.kh.ua, e-mail: 00372307@sodruzhestvo.com.ua.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
За рiшенням Генерального директора (дата вчинення дiї 25.07.2018):
Головний бухгалтер Котлярова Галина Федорiвна звiльнена за власним
бажанням 25.07.2018, володiє 1.749% (25833.00 грн.) в статутному капiталi, перебувала на посадi з 28.09.1979 (наказ № 180 вiд 25.07.2018);
Головний бухгалтер Алєксєєва Ольга Володимирiвна призначена з
26.07.2018 на необмежений термін, акцiями Товариства не володiє, за
останнi 5 рокiв обіймала посаду директора з економiки та фiнансiв (наказ № 74 вiд 25.07.2018). Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не мають.
Генеральний директор Паращук Р.Т. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно з законодавством.

Публiчне акцiонерне товариство
«Сумське машинобудiвне
науково-виробниче об’єднання»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
«Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання».
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: info@snpo.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: snpo.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення
N
Дата
Ринкова
Вартість
Співвідношення
з/п
прийняття
вартість
активів
ринкової вартості
рішення
майна або емітента за майна або послуг, що
послуг, що є
даними
є предметом
предметом
останньої правочину, до вартості
правочину
річної
активів емітента за
(тис. грн)
фінансової
даними останньої
звітності
річної фінансової
(тис. грн)
звітності
(у відсотках)
1. 24.07.2018 р. 37 801,800
6 619 852
0,571
24.07.2018р., протокол 24/07-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське
НВО» (далі - Товариство) було прийнято рiшення про надання згоди на
відчуження Товариством майна місцезнаходженням у м.Суми та Сумському районі, що перебуває у власності Товариства і є непрофільними активами, загальною вартістю не менше 37 801 800,00 грн.
Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, договори, правочини чи операції, незалежно від ціни договору, розміру правочину чи
операції, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або відчуження нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, які належать
Товариству на праві власності або перебувають у його користуванні
(передача у користування (оренду), відчуження, оформлення права
власності, користування, відмова від земельної ділянки тощо).».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
Генеральний директор
Цимбал О.Ю.
26.07.2018р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство
«Вiкторiя»

01564785
03113, м. Київ, вул. Миколи
Василенка, 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0444567400 0444563825
5. Електронна поштова адреса
pjsc.viktoria@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, pjscviktoria.inf.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів
II. Текст повідомлення
23.07.2018р. загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Вiкторiя» (протокол
позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Вiкторiя» № б/н вiд
23.07.2018р.) прийнято рiшення про надання згоди на пiдписання правочинiв
(договорiв) з Приватним акцiонерним товариством «Холдингова компанiя
«Київмiськбуд», код ЄДРПОУ 23527052, предметом яких є зобов’язання та
права сторiн по будiвництву житлового комплексу з вбудованими та прибудованими громадськими примiщеннями та паркiнгом по вул. Миколи Василенка, 2 у Солом’янському районi м. Києва на земельних дiлянках:
кадастровий номер 8000000000:69:153:0025 площею 1,0975 га, що надана ПрАТ «Вiкторiя» в оренду вiдповiдно до договору оренди земельної дiлянки
вiд 20.11.2012 р., посвiдченого Пасiчник С.Г., приватним нотарiусом Київського
мiського нотарiального округу, зареєстрованого в реєстрi за № 481;
кадастровий номер 8000000000:69:153:0022 площею 1,0955 га, надана ПрАТ «Вiкторiя» в оренду вiдповiдно до договору оренди земельної
дiлянки вiд 20.11.2012 р., посвiдченого Пасiчник С.Г., приватним нотарiусом
Київського мiського нотарiального округу, зареєстрованого в реєстрi за
№ 479;
облiковий код 69:153:0001 (м. Київ, вул. Миколи Василенка, 2)
орiєнтовною площею 3,2252 га, на якiй знаходяться належнi
ПрАТ «Вiкторiя» на правi власностi об’єкти нерухомого майна;
частинi земельної дiлянки, кадастровий номер 8000000000:69:153:0021
площею 1,8815 га, надана ПрАТ «Вiкторiя» в оренду вiдповiдно до договору оренди земельної дiлянки вiд 20.11.2012 року, посвiдченого
Пасiчник С.Г., приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального
округу, зареєстрованого в реєстрi за № 478,
з метою отримання кожною з сторiн своєї частини в збудованому комплексi
в порядку та на умовах, визначених у таких правочинах (договорах).
Реалiзацiя зазначених правочинiв (договорiв) передбачає знесення
(демонтаж) iснуючих об’єктiв нерухомостi, якi розташованi на зазначених
вище земельних дiлянках.
Вартiсть будiвництва житлового комплексу складається iз сум всiх витрат сторiн, пов’язаних з виконанням цих правочинiв (договорiв). Обсяг
фiнансування будiвництва житлового комплексу визначається згiдно з даними правочинами (договорами) та на пiдставi розробленої та погодженої
проектної документацiї на будiвництво цього житлового комплексу, iншої
документацiї, вiдповiдно до якої визначаються витрати, необхiднi для спорудження житлового комплексу.
Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Вiкторiя» на пiдписання
зазначених правочинiв (договорiв) вiд iменi ПрАТ «Вiкторiя» та визначення умов правочинiв (договорiв) на свiй розсуд.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочинiв
(договорiв) становить 700000 тыс. грн.
Вартiсть активiв ПрАТ «Вiкторiя» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi станом на 31.12.2017р. становить 68198.9 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi становить 1026.41%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 23 479шт. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 23 449 шт. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 23 449 шт.
та «проти» прийняття рiшення - 0 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Мордовiн Вадим Васильович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
23.07.2018
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
код ЄДРПОУ 05761614
місцезнаходження: Україна, 84610, Донецька область, м. Горлівка,
вул. Горлівської дивізії, 10
(надалі також ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»).
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» повідомляє про проведення 30 серпня 2018 року о 12 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, 33017, Рівненська область, місто
Рівне, м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПрАТ «РІВНЕ
АЗОТ», 1-й поверх, актова зала № 1 позачергових Загальних зборів
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН
СТИРОЛ».
Проект порядку денного
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його у новій редакції.
3. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.
4. Визначення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН
СТИРОЛ».
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://stirol.
ostchem.com.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 24 година
23 серпня 2018 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових
Загальних зборах здійснюватиметься 30 серпня 2018 року за місцем їх
проведення з
11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за місцевим часом.
Для реєстрації на участь у позачергових Загальних зборах акціонер
зобов'язаний мати при собі паспорт – для акціонерів – фізичних осіб/

документи, що підтверджують призначення на посаду та наявність необхідних повноважень (протокол, рішення, контракт), та паспорт – для
керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та документи, які посвідчують повноваження
представника акціонера фізичної особи чи акціонера – юридичної особи, оформлені згідно з чинним законодавством.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі
та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими
документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого)
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на
загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про
акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися
після отримання повідомлення про проведення загальних зборів.
Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів приймаються ПрАТ «КОНЦЕРН
СТИРОЛ» за адресою: Україна, 01001, м. Київ, а/с 163-В у письмовій
формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та Положення про Загальні збори акціонерів стосовно
питань 1-4, 6 - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, стосовно
питання 5 - не пізніше як за 7 днів до дати їх проведення.
Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю з 10 год. 00 хв. до 16 год.
00 хв., обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) за місцезнаходженням Україна, 33017, Рівненська область, місто Рівне,
м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», 2 поверх, кабінет Корпоративного секретаря; особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар
ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» – Янковський С.В., а також 30 серпня
2018 року за місцем проведення зборів (в фойє).
Довідки можна отримати за тел. (050) 3473140.
Правління ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Приватне акціонерне товариство
«Науково-виробниче підприємство «Система»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Науково-виробниче підприємство «Система»;2. Код за ЄДРПОУ:
32133730;3. Місцезнаходження: 61070 м. Харків, вул. Рудика,6;4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-21-01, (057) 752-54-20;5.Електронна
поштова адреса: bumagi@jst-systema.com;6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: systema-tv.com;7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про
зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення
27.07.2018 рішенням Наглядової ради ПрАТ «НВП «Система» (протокол №2 від 27.07.2018) достроково припинені повноваження члена Дирекції ПрАТ «НВП «Система»- помічника генерального директора Мусієнко
Алли Миколаївни на підставі особистої заяви від 12.07.2018р. у зв'язку з її
звільненням (наказ №31К від 27.07.2018). Акціями Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді
перебувала з 12.07.2017.Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Замість члена Дирекції Мусієнко А.М., повноваження
якої припинені, нікого не призначено (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
Вовк Сергій Анатолійович
27.07.2018

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛУ СВІДОЦТВА ПРО
РЕЄСТРАЦІЮ ВИПУСКУ АКЦІЙ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», код за ЄДРПОУ
00130872, місцезнаходження: 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
Дніпровський район, вулиця Добролюбова, будинок 20 (до перейменуван-

ня - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО») повідомляє про втрату свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» №594/1/10 від
27.07.2010 року, видане 30.05.2012 року Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
Генеральний директор Товариства

В.А. Хом‘яков
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “РУШ”

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
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РУШ"
2. Код за ЄДРПОУ
32007740
3. Місцезнаходження
49055, мiсто Днiпро, проспект
Кiрова, будинок 104А
4. Міжміський код, телефон та факс
(056) 787-33-44 (056) 787-34-55
5. Електронна поштова адреса
sgudakova@eva.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
https://eva.ua/informacijaяка додатково використовується
jemitenta/
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про факти лістингу/
делістингу цінних паперів на
фондовій біржі

II. Текст повідомлення
27.07.2018 р. ТОВ «РУШ» стало вiдомо, що 27.07.2018 р. директором
ПрАТ «Фондова бiржа «Перспектива» прийнято рiшення про внесення
27.07.2018 р цiнних паперiв (iменних вiдсоткових облiгацiй серiї E
ТОВ «РУШ» бездокументарної форми, номiнальна вартiсть 1 000,00 (одна
тисяча гривень) у кiлькостi 100 000 (сто тисяч) штук, спiввiдношення частки
у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального
розмiру випуску цiнних паперiв - 100%) до Бiржового реєстру в котирувальний список другого рiвня лiстингу.
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 		
Шищук Олексiй Анатолiйович
Генеральний директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 	
27.07.2018
		
(дата)

Приватне акцiонерне товариство «Алеко-Сервiс»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Алеко-Сервiс»
2. Код за ЄДРПОУ: 04804439
3. Місцезнаходження: 02088 м.Київ, вул. 1 Травня, буд. 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 564 84 76, (044) 564 70 30
5. Електронна поштова адреса: sto-aleko@.uaz-upi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: Hyundai-bort.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю:
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
ІІ. Текст Повідомлення
27 липня 2018 року Приватне акціонерне товариство «АЛЕКОСЕРВІС» (надалі - Товариство) отримало від акціонера Товариства

Повідомлення про придбання однією особою усіх акцій Товариства.
Відповідно до отриманої інформації розмір частки акцій акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравтозапчастина»
(ідентифікаційний код 30722204, місцезнаходження 02088 м. Київ,
вул. Першого Травня, 1-А) 26 липня 2018 року (дата зарахування акцій
Товариства на рахунок у цінних паперах однієї особи) змінився наступним чином:
-розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій 129 344 шт. голосуючих акцій, що становить 99,4954% статутного капіталу Товариства (100,00% від кількості голосуючих акцій).
-розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій 130 000 шт. голосуючих акцій, що становить 100,00% статутного капіталу Товариства (100,00% від кількості голосуючих акцій).
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Директор
Калита А.В.
27.07.2018

Визначені або поновлені рейтингові оцінки

ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг» за період 01.06.2018–30.06.2018 року

Назва емітента / фінансової установи Код ЄДРПОУ Тип рейтингу Рейтингова дія Рейтингова оцінка
Перша, ПрАТ СК
31681672
РФСС
Поновлення
uaAА
Національний резерв, ПрАТ КУА
22904759
ІРК
Поновлення
uaА+.amc
Альфа Страхування, ПрАТ СК
30968986
РФСС
Поновлення
uaAA+
Ю.БІ.АЙ-КООП, ПрАТ СГ
31113488
РФСС
Поновлення
uaAААбсолют офіс, ТОВ
32556671
РБІ
Поновлення
uaВВ+
БУСІН, ПрАТ СК
19492371
РФСС
Поновлення
uaAA
ПРОСТО-страхування, ПрАТ СК
24745673
РФСС
Поновлення
uaAA
ІнтерЕкспрес, ПрАТ СК
33097568
РФСС
Поновлення
uaA+
КРОНА, ПрАТ СК
30726778
РФСС
Поновлення
uaAА-

Прогноз
Позитивний
Позитивний
Позитивний
Стабільний
Стабільний
Стабільний
Стабільний
Стабільний
Стабільний

Дата останньої рейтингової дії
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
14.06.2018
20.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
25.06.2018
27.06.2018

Державне агентство автомобiльних дорiг України

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
Державне агентство
автомобiльних дорiг України
2. Код за ЄДРПОУ
37641918
3. Місцезнаходження
03150 м. Київ
вул. Фiзкультури, 9
4. Міжміський код, телефон та факс
(044) 287-23-63
(044) 287-23-63
5. Електронна поштова адреса
slisarenko@ukravtodor.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка www.ukravtodor.gov.ua
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
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II. Текст повідомлення
В зв'язку з закiнченням строку обiгу та погашенням, згiдно Рiшення директора ПАТ «ФБ «Перспектива» вiд 26.12.2017 р. №17/12/26-01,
26.12.2017 року виключенi з Бiржового списку та Бiржового реєстру другого
рiвня лiстингу наступнi цiннi папери:
- облiгацiя пiдприємства вiдсоткова бездокументарна iменна (ISIN
UA4000150858) Державне агентство автомобiльних дорiг України (ЄДРПОУ
37641918).
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
Новак Славомiр Ришардович
В. о. Голови
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2018.07.26
(дата)

№143, 30 липня 2018 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРПРОМСТРАХ»
(код ЄДРПОУ 31810453) повідомляє, про те, що було втрачено СВІДОЦТВО про реєстрацію фінансової установи серія та номер свідоцтва СТ

№ 35 від 21.08.2004 року (розпорядження Комісії від 24.06.2004 №1224),
вважати недійсним.

ПАТ «Укртелеком»
ПАТ «Укртелеком» повідомляє, що відсоткову ставку за облігаціями товариства серії «U» на дев’ятнадцятий-двадцять шостий та за облігаціями

серії V на дев’ятнадцятий-двадцять сьомий відсоткові періоди встановлено у розмірі 19,5% річних.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ»
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ТЕКОМ»
2. Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ емітента
25050281
3. Місцезнаходження емітента
65005, м. Одеса,
вул. Михайлівська, 44
4. Міжміський код, телефон
та факс емітента
(048) 798-28-50
5. Електронна поштова адреса емітента law@tig.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
www.tig.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до
вимог глави 1 розділу IІI.
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його
філій, представництв
II. Текст повідомлення
26.07.2018 р. згідно протоколу № 2 позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ СК «Теком» (далі – Товариство) у зв’язку з виробничою
необхідністю та підвищенням ефективності діяльності Товариства створе-

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
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИ-

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

СТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КО
МЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

34514392
49000 м. Днiпро площа Троїцька, буд. 2
0562-31-13-14 0562-31-04-38
info@concord.ua
https://concord.ua
Відомості про зміну типу
акціонерного товариства

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО
"МЕТЛАЙФ"

32109907
01032 мiсто Київ вулиця Симона
Петлюри (Комiнтерну), будинок 14
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 494 14 43 (044) 494 13 45
5. Електронна поштова адреса
office@metlife.ua
6. Адреса сторінки в мережі
www.metlife.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Повідомлення про зміну складу
посадових осіб емітента

но відокремлений підрозділ:
- Центр обслуговування клієнтів № 1 Приватного акціонерного товариства страхової компанії «Теком», ідентифікаційний код - 42332585, місцезнаходження: 65045, м. Одеса, вул. Жуковського, будинок 27.
Функції, які буде виконувати: - здійснення продажу страхових продуктів
Товариства індивідуальним та корпоративним клієнтам: 1). здійснення аналізу відповідного сегменту ринку та вибір корпоративних осіб клієнтів;
2). формування бізнес-пропозицій щодо страхування потенційних ризиків
індивідуальних та корпоративних клієнтів у відповідності із страховими
продуктами Товариства; 3). проведення переговорів, консультування клієнтів з особливостями страхових послуг, роз'яснення можливостей укладання договорів страхування з різними умовами; 4) укладання згідно чинного
законодавства договорів страхування за видами страхування, на які Товариство одержало ліцензії; - здійснення роботи щодо первинного врегулювання збитків за укладеними Товариством договорами страхування в межах повноважень персоналу ЦОК №1 згідно внутрішніх документів
Товариства; - інші функції відповідно до Положення.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Генеральний директор
__________
Стась Е.П.
М.П. (підпис)
(ініціали та прізвище
керівника) 27.07.2018 р.

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (надалi - Банк),
що вiдбулися 22 червня 2018 року (Протокол №35 вiд 22.06.2018) прийнято
рiшення про змiну типу Банку з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та змiну найменування Банку у зв'язку iз
змiною його типу. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей
про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 26.07.2018р. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «КОНКОРД». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».
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
Мiняйло Валентин Францевич
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2018.07.27
(дата)

II. Текст повідомлення
Загальними Зборами акцiонерiв ПрАТ «МетЛайф» 26.07.2018 р. прий
нято рiшення про обрання Моніки Барбари Спадло-Коляно Головою
Правлiння ПрАТ «МетЛайф» (з моменту отримання дозволу на працевлаш
тування та вступу на посаду згідно з відповідним наказом). Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Пакетом акцiй емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана
на посаду безстроково. До обрання на посаду 4 роки обіймала посаду у
MetLife керiвника юридичного відділу Східної та Південної Європи Сервiсiв
та Операцiй у захiдному, центральному, схiдному на пiвденному регiонах
Європи; до того – керівника юридичного відділу MetLife у Польщі.
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
Бєлянська Iнна Владиславiвна
Т.в.о. Голови Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2018.07.27
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Фірма «Херсоноблагробуд»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
I. Основні відомості про емітента. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство «Фірма «Херсоноблагробуд», код за
ЄДРПОУ 01352758, місцезнаходження, 74900, Херсонська обл., м. Нова
Каховка, пл. Сільських будiвельникiв,1, міжміський код та телефон емітента: /05549/ 4-26-50. Електронна поштова адреса oblagrobud_17@ukr.net.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://hoas.ks.ua.
II. Текст повідомлення ПрАТ «Фірма «Херсоноблагробуд» повiдомляє,
що від фізичної особи 26.07.2018 р. надійшло повідомлення:
- про зменшення розміру пакета акцій згідно договору дарування. Розмір пакета акцій акціонера фізичної особи до зміни складав 21.4773%
(1693822 шт. в загальній кількості акцій та 1693822 шт. в загальній кількості
голосуючих акцій). Розмір пакета акцій акціонера фізичної особи після змі-

ни складає 2.4576 % (193822 шт. в загальній кількості акцій та 193822 шт. в
загальній кількості голосуючих акцій);
-про зменшення розміру пакета акцій згідно договору дарування. Розмір
пакета акцій акціонера фізичної особи до зміни складав 6.8722% (541977 шт.
в загальній кількості акцій та 541977 шт. в загальній кількості голосуючих
акцій). Розмір пакета акцій акціонера фізичної особи після зміни складає
1.3541 % (106789 шт. в загальній кількості акцій та 106789 шт. в загальній
кількості голосуючих акцій) ;
- про збільшення розміру пакета акцій згідно договору дарування. Розмір пакета акцій акціонера фізичної особи до зміни складав 25.262205%
(1992319 шт. в загальній кількості акцій та 1992319 шт. в загальній кількості
голосуючих акцій). Розмір пакета акцій акціонера фізичної особи після зміни складає 49.7987 % (3927407 шт. в загальній кількості акцій та 3927407 шт.
в загальній кількості голосуючих акцій)
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. Генеральний директор Подофа Анатолій Іванович
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