
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 27 червня 2017 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення 
про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів»

прийнято рішення

2. Щодо інформації про стан виконання Плану-графіка проведення заходів з відстеження 
результативності регуляторних актів Комісії за II квартал 2017 року 

прийнято рішення

3. Про затвердження змін до Плану діяльності Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік 

прийнято рішення

4. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2017 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку на 2017 рік 

прийнято рішення

5. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 
внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку (щодо припинення інститутів спільного інвестування)» (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

6. Про схвалення 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 реєстраційних процедур інститутів спільного 
інвестування)» (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

7. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про внесення змін до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 
паперів інституту спільного інвестування» (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

8. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – ді-
яльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління актива-
ми) ТОВ «КУА «ІНТЕР ФІНАНС ГРУП» 

прийнято рішення

9. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – ді-
яльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління актива-
ми) ТОВ «КУА «Портофін» 

прийнято рішення

10. Щодо реалізації активів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвести-
ційного фонду «Капітал» ТОВ «Компанія з управління активами «ГРАНД-ІНВЕСТ» при його 
ліквідації 

прийнято рішення
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11. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, крім 
операцій, пов`язаних з викупом та спадкуванням (ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ», …)

прийнято рішення

12. Щодо погодження набуття істотної участі Соловйовим І. В. у професійному учаснику 
фондового ринку ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ»

прийнято рішення

13. Щодо погодження набуття істотної участі Шнипком М. М. у професійному учаснику 
фондового ринку ТОВ «КУА «КОНТАДОР»

прийнято рішення

14. Щодо погодження проекту постанови Правління Національного банку України «Про 
визнання такою, що втратила чинність, постанови Правління Національного банку України 
від 25 вересня 2013 року № 386»

прийнято рішення
без зауважень

15. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2017 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку на 2017 рік

прийнято рішення

16. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності 
(щодо використання печаток та зміни найменування товариства) (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

17. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

18. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про внесення змін до Положення про порядок звітування депозитарними установа-
ми до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

19. Про затвердження змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2017 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку на 2017 рік

прийнято рішення

20. Про врегулювання питання щодо подальшого обліку прав на знерухомлені власником 
до набрання чинності Закону України «Про депозитарну систему України» цінні папери 
емітента ВАТ «Росава»

прийнято рішення

21. Про врегулювання питання щодо подальшого обліку прав на знерухомлені до набрання 
чинності Закону України «Про депозитарну систему України» цінні папери, які належать ТОВ 
«Столиця – цінні папери», що припиняє провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи

прийнято рішення

22. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2017 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку на 2017 рік 

прийнято рішення

23. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
«Про внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж» (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

24. Про затвердження Змін до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійно-
му учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи 
опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого 
учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління (МЮУ)

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

25. Про надання письмового погодження набуття істотної участі Ганюк Т.М. у професійном 
у учаснику фондового ринку ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код за ЄДРПОУ 
33056212)

прийнято рішення

26. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо 
акцій, емітованих ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» 

прийнято рішення

27. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 
щодо цінних паперів, емітованих ПрАТ «Березанський комбікормовий завод» (попередня 
назва - ВАТ «Березанський комбікормовий завод» 

прийнято рішення

28. Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ТОВ «IТС УКРАЇНА ЛТД» на будь-якій 
фондовій біржі 

прийнято рішення

29. Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ТОВ «РА МЕДIА» на будь-якій фондовій біржі прийнято рішення
30. Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИ-
ТУТ» на будь-якій фондовій біржі 

прийнято рішення

31. Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ТОВ «ТЕХНОКОМПАНI» на будь-якій 
фондовій біржі 

прийнято рішення

32. Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів  
(ПАТ «ЗНВКІФ «Сантім», …) 

прийнято рішення
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33. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2017 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку на 2017 рік

прийнято рішення

34. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2017 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку на 2017 рік

прийнято рішення

35. Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 10 листопада 2015 року № 1843 (Про надання повноважень уповноваженої 
особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку)

прийнято рішення

36. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2017 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку на 2017 рік

прийнято рішення

37. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів» (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

38. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визна-
чення уповноважених рейтингових агентств та порядок ведення Державного реєстру уповно-
важених рейтингових агентств» (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

39. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Приватного акціонерного товариства 
«Українська фінансова група» 

прийнято рішення

40. Щодо реєстрації змін до проспекту емісії облігацій Державного агентства автомобіль-
них доріг, що пропонуються для закритого (приватного) розміщення 

прийнято рішення

41. Щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів та зупинення внесення 
змін до системи депозитарного обліку цінних паперів (ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ 
ЗАВОД», …)

прийнято рішення

42. Про розгляд скарги публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнарод-
ний Банк» від 19.05.2017 № КНО – 71.6/5 на постанову про накладення санкції за правопору-
шення на ринку цінних паперів від 26.04.2017 № 174-ЦА-УП-Т 

постанову про накла-
дення санкції – зали-
шити без змін, а скар-
гу – без задоволення

43. Про розгляд скарги публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експеримен-
тальний комбікормовий завод» від 18.05.2017 № 183 на постанову про накладення санкцій 
на ринку цінних паперів від 26.04.2017 № 519-ЦД-1-Е 

постанову про накла-
дення санкції – зали-
шити без змін, а скар-
гу – без задоволення

44. Про розгляд скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 
активами «АТЛАНТІС КАПІТАЛ» від 11.04.2017 № 20170411-01 на постанову про накла-
дення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 23.03.2017 № 113-ЦА-УП-
КУА 

постанову про 
накладення санкції – 
скасувати, а справу 

– направити на новий 
розгляд до 

центрального апарату 
Комісії

45. Про розгляд скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Універ Капітал» від 
19.05.2017 № 47/17 на постанову про накладення санкцій на ринку цінних паперів від 
04.05.2017 № 176-ЦА-УП-Т 

постанову про накла-
дення санкції – зали-
шити без змін, а скар-
гу – без задоволення

46. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2017 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку на 2017 рік 

прийнято рішення

47. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
«Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запо-
бігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансу-
ванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування 
санкцій» (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

48. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
«Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку 
цінних паперів та застосування санкцій» (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

49. Про схвалення 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» (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)
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ІНФоРМаЦІйНІ ПовІдоМлеННя та 
НовиНи НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 № 1843, та на підставі п. 11 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 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 20.06.2017 за № 1002716776 щодо внесення 
29.12.2014 запису про судове рішення про визнання 
ПАТ  «Веста-Дніпро», код за ЄДРПОУ: 31950849, банкру-
том і відкриття ліквідаційної процедури, 16.12.2014, 
904/1012/14, Господарський суд Дніпропетровської об-
ласті, та інформації, наданої Східним територіальним 
управлінням Комісії листом від 08.06.2017 № 10/1/04/1836 
(вх. від 12.06.2017 № 17147), зупинено обіг акцій 
Пат  «веста-дніпро», код за ЄДРПОУ: 31950849 – роз-
порядження № 329-КФ-З від 27 червня 2017.

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

« 30 » червня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 № 1843, та на підставі п. 11 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 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 20.06.2017 за № 1002716762 щодо внесення 
09.08.2016 запису про судове рішення про визнання 
юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної про-
цедури, 02.08.2016, 02.08.2016, 904/2193/16, Господар-
ський суд Дніпропетровської області, та інформації, на-
даної Східним територіальним управлінням Комісії 
листом від 08.06.2017 № 10/1/04/1836 (вх. від 12.06.2017 
№ 17147), зупинено обіг акцій Пат «трест дніпродор-
буд», код за ЄДРПОУ: 03450005 – розпорядження 
№  328-КФ-З від 27 червня 2017 року .

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

« 30» червня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі підпункту 3 
пункту 2 глави 1 розділу У Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій між-
народних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №  2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січ-
ня 2014 року за № 171/24948, із змінами, та відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань у формі витягу від 20.06.2017 за 
№  1002716791 щодо внесення 09.12.2015 запису про 
судове рішення про визнання ТОВ «Автобортранс», 
код за ЄДРПОУ: 31646774, банкрутом і відкриття лікві-
даційної процедури, 19.11.2015, 904/9631/15, Госпо-
дарський суд Дніпропетровської області, та інформа-
ції, наданої Східним територіальним управлінням 
Комісії листом від 08.06.2017 № 10/1/04/1836 (вх. від 
12.06.2017 № 17147), зупинено обіг облігацій серії «А» 
тов «автобортранс», код за ЄДРПОУ: 31646774 – 
розпорядження № 19-КФ-Зо-о від 27 червня 
2017  року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на облігації, та 
обмежується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з облігаціями цього випуску: 

«30» червня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі підпункту 3 пункту 2 
глави 1 розділу У Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року № 2998, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№  171/24948, із змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 20.06.2017 за № 1002716791 щодо внесення 
09.12.2015 запису про судове рішення про визнання 
ТОВ  «Автобортранс», код за ЄДРПОУ: 31646774, бан-
крутом і відкриття ліквідаційної процедури, 19.11.2015, 
904/9631/15, Господарський суд Дніпропетровської об-
ласті, та інформації, наданої Східним територіальним 
управлінням Комісії листом від 08.06.2017 № 10/1/04/1836 
(вх. від 12.06.2017 № 17147), зупинено обіг облігацій се-
рії «В» тов «автобортранс», код за ЄДРПОУ: 
31646774  – розпорядження № 20-КФ-Зо-о від 
27  червня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на облігації, та 
обмежується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з облігаціями цього випуску: 

« 30 » червня 2017 року.
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*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі підпункту 3 
пункту 2 глави 1 розділу У Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій між-
народних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №  2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січ-
ня 2014 року за № 171/24948, із змінами, та відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань у формі витягу від 20.06.2017 за 
№  1002716776 щодо внесення 29.12.2014 запису про 
судове рішення про визнання ПАТ «Веста-Дніпро», код 
за ЄДРПОУ: 31950849, банкрутом і відкриття ліквіда-
ційної процедури, 16.12.2014, 904/1012/14, Господар-
ський суд Дніпропетровської області, та інформації, 
наданої Східним територіальним управлінням Комісії 
листом від 08.06.2017 № 10/1/04/1836 (вх. від 
12.06.2017 № 17147), зупинено обіг облігацій серії «А» 
Пат «веста-дніпро», код за ЄДРПОУ: 31950849 - роз-
порядження № 16-КФ-Зо-о від 27 червня 
2017  року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на облігації, та 
обмежується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з облігаціями цього випуску: 

«30» червня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі підпункту 3 пункту 2 
глави 1 розділу У Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року № 2998, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№  171/24948, із змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 20.06.2017 за № 1002716776 щодо внесення 
29.12.2014 запису про судове рішення про визнання 
ПАТ  «Веста-Дніпро», код за ЄДРПОУ: 31950849, банкру-
том і відкриття ліквідаційної процедури, 16.12.2014, 
904/1012/14, Господарський суд Дніпропетровської об-
ласті, та інформації, наданої Східним територіальним 
управлінням Комісії листом від 08.06.2017 № 10/1/04/1836 
(вх. від 12.06.2017 № 17147), зупинено обіг облігацій се-
рії «В» Пат «веста-дніпро», код за ЄДРПОУ: 31950849  - 
розпорядження № 17-КФ-Зо-о від 27 червня 
2017  року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на облігації, та 
обмежується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з облігаціями цього випуску: 

«30 » червня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі підпункту 3 пункту 2 глави 1 
розділу У Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових органі-
зацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 
року № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 28 січня 2014 року за № 171/24948, із змінами, та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань у формі витягу від 20.06.2017 за № 1002716776 
щодо внесення 29.12.2014 запису про судове рішення про 
визнання ПАТ «Веста-Дніпро», код за ЄДРПОУ: 31950849, 
банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, 16.12.2014, 
904/1012/14, Господарський суд Дніпропетровської області, 
та інформації, наданої Східним територіальним управлін-
ням Комісії листом від 08.06.2017 № 10/1/04/1836 (вх. від 
12.06.2017 № 17147), зупинено обіг облігацій серії «С» 
Пат  «веста-дніпро», код за ЄДРПОУ: 31950849 - розпо-
рядження № 17-КФ-Зо-о від 27 червня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на облігації, та 
обмежується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з облігаціями цього випуску: 

« 30» червня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 р. № 1843, підпункту а) пункту 3 Розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), та відповідно до доку-
ментів, наданих Приватним акціонерним товариством 
«БРОК-ЕКСПЕРИМЕНТ», 01133, м. Київ, бульвар Лесі 
Українки, 7Б, літера А, офіс 157, код за ЄДРПОУ: 
31751351, на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, зупинено обіг простих 
іменних акцій Приватного акціонерного товариства 
«БРоК-еКСПеРиМеНт» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи: 31751351) - розпорядження № 327-КФ-З від 
27 червня 2017 року.

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

«30» червня 2017 року.

29.06.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товари-

ство по газопостачанню та 
газифiкацiї "Кiровоградгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03365222
3. Місцезнаходження 25006, м.Кiровоград, 

вул.Володарського, буд.67
4. Міжміський код, телефон та факс 0522 22-75-07 0522 22-95-13
5. Електронна поштова адреса getman@kirgas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.kirgas.com

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

II. текст повідомлення
27 червня 2017 року Товариству стало вiдомо про змiни у складi поса-

дових осiб. Наглядовою радою ВАТ «Кiровоградгаз» прийнято рiшення 
(протокол №26-06/2017 вiд 26.06.2017 року) про припинення повноважень 
члена правлiння Нiколаєнко Валерiя Григоровича. Володiє 0,0037% акцiй в 
статутному капiталi Товариства. Посадова особа перебувала на посадi 
члена правлiння з 2004 року, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отри-
мано. 

27 червня 2017 року Товариству стало вiдомо про змiни у складi поса-
дових осiб. Наглядовою радою ВАТ «Кiровоградгаз» прийнято рiшення 
(протокол №26-06/2017 вiд 26.06.2017 року) про припинення повноважень 
члена правлiння Петровського Андрiя Юлiйовича. Не володiє акцiями в 
статутному капiталi Товариства. Посадова особа перебувала на посадi 
члена правлiння з 2011 року, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отри-
мано. 

Наглядовою радою ВАТ «Кiровоградгаз» прийнято рiшення (протокол 
№26-06/2017 вiд 26.06.2017 року) про призначення членом правлiння  
ВАТ «Кiровоградгаз» Побер Ольгу Олексiївну. Дозвiл на публiкацiю пас-
портних даних не отримано, займає посаду головного бухгалтера, не 
володiє акцiями в статутному капiталi Товариства. Попереднi посади:  
ВАТ «Креатив Груп», старший бухгалтер управлiння бухгалтерського облiку 
та аудиту, головний фахiвець з облiку розрахункiв з дебiторами i кредито-
рами вiддiлу облiку розрахункiв з дебiторами i кредиторами управлiння 
бухгалтерського облiку та аудиту, заступник головного бухгалтера  
ВАТ «Кiровоградгаз», головний бухгалтер ВАТ «Кiровоградгаз». Строк на 
який призначено члена правлiння: до проведення чергових загальних 
зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни, заборони суду займатися певними видами дiяльностi немає.

Наглядовою радою ВАТ «Кiровоградгаз» прийнято рiшення (протокол 
№26-06/2017 вiд 26.06.2017 року) про призначення членом правлiння 
ВАТ  «Кiровоградгаз» Руденко Тараса Васильовича. Дозвiл на публiкацiю 
паспортних даних не отримано, займає посаду заступника Голови правлiння 
з правового забезпечення - начальника юридичного управлiння, не володiє 
акцiями в статутному капiталi Товариства. Попереднi посади: провiдний 
юрисконсульт ВАТ «Кiровоградгаз», начальник вiддiлу по роботi з юридич-
ними особами ВАТ «Кiровоградгаз», начальник юридичного управлiння 
ВАТ «Кiровоградгаз», заступник Голови правлiння з правового забезпечен-
ня - начальник юридичного управлiння ВАТ «Кiровоградгаз».Строк на який 
призначено члена правлiння: до проведення чергових загальних зборiв 
акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, за-
борони суду займатися певними видами дiяльностi немає.

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 Ященко Iгор Ярославович
Голова правлiння 
ВАТ "Кiровоградгаз"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.06.2017
(дата)

вIдКРите аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
По гаЗоПоСтачаННЮ та гаЗиФIКаЦIї “КIРовогРадгаЗ”

(надалі - Товариство) повідомляє про проведення, відповідно до 
ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», позачерго-
вих загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
«19»  липня 2017 року об 11 годині 30 хвилин за адресою: 40030, 
Україна, м. Суми, вул. Петропавлівська, 61, приміщення актово-
го залу №49 (другий поверх). Реєстрація акціонерів (їх представ-
ників) для участі у позачергових загальних зборах відбудеться  
«19» липня 2017 року з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин 
за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових загальних зборах акціонерів Товариства

– станом на 24-00 годину «13» липня 2017 року.
Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що 

посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно на-
дати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повнова-
ження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства 
України.

ПоРядоК деННий
(ПеРелІК ПитаНЬ, Що виНоСятЬСя 

На голоСУваННя):
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціо-

нерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
УНІВЕРМАГ».

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів ак-
ціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬ-
НИЙ УНІВЕРМАГ».

3. Затвердження звіту комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ».

4. Затвердження передавального акту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ» в зв’язку з його 
перетворенням в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «СУМСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ».

5. Про скасування реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ».

6. Про визначення уповноважених осіб з питань державної реє-
страції припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ».

7. Про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ».

8. Про надання повноважень щодо підписання Статуту ТОВАРИ-
СТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ЦЕН-
ТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ».

9. Про обрання директора ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ».

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інфор-
мація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до ви-
щезазначеного порядку денного: http://www.01562349.emitents.org/.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення позачер-
гових загальних зборів акціонерів акціонери Товариства можуть осо-
бисто або через представників, повноваження яких належним чином 
підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рі-
шення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у 
робочі дні та робочий час (а в день проведення загальних зборів акці-
онерів без подання письмового запиту - також у місці їх проведення) 
шляхом ознайомлення в приміщенні кабінету приймальні Товариства 
за адресою: 40030, Сумська обл., м. Суми, Покровська площа, буд. 3 
(каб.№26) з відповідними документами та проектом (проектами) рі-
шень, які складені в паперовій формі. Відповідальна особа: член комі-
сії з припинення Товариства - Тесленко Володимир Анатолійович, те-
лефон для довідок – (0542) 22-30-30.

Наглядова рада товариства

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ЦеНтРалЬНий УНІвеРМаг»

(код ЄдРПоУ 01562349, місцезнаходження: 40030, Сумська обл., м. Суми, Покровська площа, буд. 3)
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КоНотоП-
СЬКий РеМоНтНо-МеХаНІчНий Завод»

(код ЄдРПоУ 30640200, місцезнаходження: 41600, Сумська обл., 
м.  Конотоп, вул. Парківська, 18) (надалі - Товариство) повідомляє про 
проведення, відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні това-
риства», позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться «20» липня 2017 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 41600, 
Сумська обл., м. Конотоп, вул. Парківська, 18 (кімната №1). Реєстра-
ція акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних збо-
рах відбудеться «20» липня 2017 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 
50  хвилин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціоне-
рів Товариства - станом на 24-00 годину «14» липня 2017 року.

Для реєстрації акціонерам необхідно пред’явити документ, що посвід-
чує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіре-
ність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену 
у відповідності до вимог діючого законодавства України.

ПоРядоК деННий 
(ПеРелІК ПитаНЬ, Що виНоСятЬСя На голоСУваННя):

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ 
РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціо-
нерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ 
РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосуван-
ня на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

4. Припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНО-
ТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» шляхом перетворення в 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ 
РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД». Затвердження плану перетворення.

5. Обрання комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

6. Затвердження порядку і умов здійснення перетворення ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

7. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗА-
ВОД» на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

8. Затвердження порядку та строку заявлення вимог кредиторами в 
зв’язку з припиненням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» шляхом перетво-
рення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНО-
ТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

9. Затвердження оцінки та умов викупу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД» у акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери зареє-
струвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття 
загальними зборами рішення про припинення товариства шляхом його 
перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та звернулись 
до Товариства з письмовою вимогою.

10. Про зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначе-
ного порядку денного: http://krmz.in.ua/.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства акціонери, за їх письмовим запитом, 
можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких належ-
них чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рі-
шення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робо-
чі дні (крім суботи та неділі) з 10-00 години до 15-00 години, (а в день про-
ведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства без подання 
письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з 
відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в 
паперовій формі, в приміщенні Товариства за адресою: 41600, Сум-
ська  обл., м. Конотоп, вул. Парківська, 18 (кімната №1). У письмовому за-
питі акціонера обов’язково зазначаються найменування акціонера - юри-
дичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера - фізичної особи, 
кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведено-
го облікового реєстру).

Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – голова правління Товариства – Бойко Євгеній Іванович, 
телефон для довідок - (05447) 6-61-75.

Наглядова рада товариства

ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «РоЗРаХУН-
Ковий ЦеНтР З оБСлУговУваННя договоРІв На 

ФІНаНСовиХ РиНКаХ» (далі – Банк), код ЄДРПОУ 35917889
(04107, Україна, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г)

повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права 
на придбання простих іменних акцій Банку, що додатково розміщуються за 
спрощеною процедурою відповідно до Закону України «Про спрощення про-
цедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 р. № 1985-VIII

Загальна кількість розміщуваних простих іменних акцій: 53 600 
(п’ятдесят три тисячі шістсот) штук, загальною номінальною вартістю  
53 600 000 грн. (п’ятдесят три мільйони шістсот тисяч гривень 00 копійок).
Ціна розміщення: 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок).

Акціонери – власники простих акцій Банку, мають переважне право при-
дбавати розміщувані Банком прості акції додаткової емісії пропорційно частці 
належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на дату 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів – «29» червня 2017 р. 

При цьому якщо кількість акцій, яку може придбати акціонер під час 
реалізації переважного права, становить не ціле число, така кількість 
округляється до цілого числа у бік зменшення. 

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на при-
дбання розміщуваних акцій, в строк з 09:00 години до 17:00 години  
«10» липня 2017 року надають до Банку письмові заяви про придбання 
акцій, що мають містити такі дані: повне найменування Банку та адреса 
розміщення акцій; слово «Заява» у назві документа; найменування акціо-
нера та його представника (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи), адреса (постійного місця про-
живання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи) та рек-
візити паспорту (серія, номер); контактні дані (телефон, факс, e-mail); 
кількість належних акціонеру акцій Банку на дату проведення позачерго-
вих загальних зборів акціонерів – «29» червня 2017 року; кількість акцій, 
яку має намір придбати акціонер при реалізації свого переважного права 
та зобов’язується сплатити за ціною розміщення у строк, визначений умо-
вами приватного розміщення; посилання на те, що акціонер ознайомле-
ний та зобов’язується дотримуватися умов приватного розміщення акцій; 
дата складання заяви, підпис акціонера або його представника. Якщо ак-
ціонером є юридична особа, підпис її уповноваженої особи засвідчується 
печаткою (за наявності).

До заяви повинні додаватися документи акціонера, що передбачені 
Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації 
банків» (надаються акціонерами, щодо яких Банком не була подана ін-
формація до Національного банку України для отримання попередньої 
згоди на капіталізацію Банку за спрощеною процедурою). Банк приймає 
заяви акціонерів про придбання акцій в строк до 17:00 години «10» липня 
2017 року за адресою: м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кім. 205. Ненадання ак-
ціонером у порядку та строки, що визначені вище, заяв про придбання 
акцій вважається відмовою акціонера від свого переважного права на при-
дбання акцій. Отримання від акціонера письмового підтвердження про 
відмову від використання свого переважного права на придбання акцій не 
передбачається.

Акціонери, які реалізують своє переважне право на придбання акцій, в 
строк з 09:00 години до 17:00 години «10» липня 2017 року перераховують 
Банку кошти в сумі, що дорівнюють вартості акцій, що ними придбаваються. 
Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами, в національній 
валюті України за наступними реквізитами: Одержувач – ПАТ «Розрахунко-
вий центр», код ЄДРПОУ одержувача: 35917889, рахунок № 50005000000001 
в ПАТ «Розрахунковий центр», код банку 344443. Акціонери повинні здій-
снити переказ коштів не пізніше 17:00 «10» липня 2017 р. 

Якщо акціонер подав заяву про придбання акцій, але не здійснив їх 
оплату у вищезазначені строки та порядку, вважається, що такий акціонер 
відмовився від використання свого переважного права на придбання ак-
цій. 

У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що придбаваються 
ним, або оплатив з порушенням умов оплати, встановлених вище, пись-
мове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій не видається та 
договір купівлі-продажу акцій не укладається, а сплачені кошти поверта-
ються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня надходження цих 
коштів на відповідний рахунок Банку.

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання 
акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, Банк видає 
акціонерам письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій 
до 17:00 «10» липня 2017 року. Реалізація акціонерами свого переважного 
права на придбання акцій Банку здійснюватиметься шляхом укладення 
Банком із акціонерами, які подали заяви про придбання акцій та перера-
хували відповідні кошти в оплату за акції, договорів купівлі-продажу про-
тягом першого етапу приватного розміщення з 09:00 години по 17:00 годи-
ну «11» липня 2017 року. Укладення договорів здійснюватиметься за 
адресою: м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кім. 205.

Довідки за телефоном: (044) 585-42-40 (вн. 1018).
Правління Пат «РоЗРаХУНКовий ЦеНтР»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №121, 30 червня 2017 р. 
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вІдКРите аКЦІоНеРНе товаРиСтво «УКРолІя-
жиРПРоМ» (код ЄДРПОУ 03071217) місцезнаходження: м. Київ,  
вул. Старокиївська, 14, повідомляє про проведення позачергових Загаль-
них зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «31» липня 2017 року о 
10:00 год. за адресою: м. Київ, вул.. академіка Єфремова,5 офіс  
ват «Укроляжирпром».

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у поза-
чергових загальних зборах відбудеться в день проведення позачергових 
загальних зборів та за місцем проведення зборів з 09:00 до 09:30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах - 25 липня 2017р. 

ПРоеКт ПоРядКУ деННого позачергових загальних зборів 
акціонерів товариства:

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про при-
пинення повноважень лічильної комісії. 

2. про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування на загальних зборах Товариства. 

3. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів 
Товариства.

4. Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів.
5. Про зміну типу Товариства з відкритого акціонерного товариства на 

приватне акціонерне товариство.
6. Про зміну найменування Товариства 
7. Про зміну місцезнаходження Товариства.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Това-
риства та визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції 
Статуту 

9. Про затвердження Положення про Наглядову раду, Положення про 
загальні збори, Положення про виконавчий орган.

10. Про припинення повноважень Наглядової ради 
11. Про обрання кількісного складу Наглядової ради Товариства
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути 

укладені з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розміру їх 
винагороди.

14. про припинення повноважень Голови правління Товариства Черно-
мора О.О. та членів правління Товариства – Колосовської К.М та Шаман-
ського В.І.

15. Про обрання Генерального директора Товариства. 
16. Про визначення особи щодо здійснення дій з державної реєстрації 

Статуту Товариства. 
17. Уповноваження особи на підписання з членами Наглядової ради 

Товариства цивільно-правових договорів. 
Для участі у загальних зборах необхідно надати:для акціонера - до-

кумент, що посвідчує особу (паспорт, тощо);для представників (довіре-
них осіб) - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність 
на право участі в зборах та голосування, засвідчених належним чином. 
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів, акціонери (учасники) можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань 
порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства: м. Київ, 
вул..  Старокиївська,14, офіс ВАТ «Укроліяжирпром» з понеділка по 
п’ятницю з 10-00 по 13-00, а в день проведення загальних зборів – також 
у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління –Чер-
номор О.О. тел.. 050-3127368. Адреса власного веб-сайту, на якому роз-
міщено проект порядку денного з проектами рішень: 03081217.smida.
gov.ua. Голова правління Черномор О.О.

Шановні акціонери!
Наглядова Рада ПУБлІчНого аКЦІоНеРНого товаРи-
Ства «УКРСоЦБаНК» (код за ЄДРПОУ 00039019, місцезнахо-
дження: 03150, м.  Київ, вул. Ковпака, 29) повідомляє про проведення 

позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК»

18 липня 2017 року о 11:00 години за адресою: Україна, 01023 м. Київ, 
вул. госпітальна, 12, готель «Президент готель», 1-й поверх, 

Конференц-Центр, конференц-зал №1.
Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» .

2. Обрання Голови позачергових Загальних Зборів Акціонерів  
ПАТ «УКРСОЦБАНК».

3. Обрання секретаря позачергових Загальних Зборів Акціонерів  
ПАТ «УКРСОЦБАНК».

4. Затвердження регламенту позачергових Загальних Зборів Акціоне-
рів ПАТ «УКРСОЦБАНК».

5. Внесення змін та доповнень до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його в новій редакції. 

Реєстрація учасників позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКР-
СОЦБАНК» (далі – Збори акціонерів Банку) буде здійснюватися 18 липня 2017 
року за місцем проведення Зборів акціонерів Банку з 09:30 до 10:30 год. (за 
київським часом). Початок Зборів акціонерів Банку – о 11.00 год.

Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів Банку необхідно мати пас-
порт, а для представників акціонерів - також документи, які підтверджують 
їх повноваження. 

Для керівника акціонера-юридичної особи – паспорт та витяг із Єдино-
го державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань. Для інших представників акціонера-юридичної осо-
би – паспорт та посвідчену згідно з чинним законодавством України 
довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів Банку.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Бан-
ку, буде складено станом на 24-у годину 12 липня 2017 року. 

Позачергові Збори акціонерів Банку скликаються у порядку, передба-
ченому п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно 
до якого повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здій-
снюється не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. 

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного 
до порядку денного Зборів акціонерів Банку, можна ознайомитися за 
адресою веб-сайту Банку – https://www.ukrsotsbank.com/info_gensbor. 

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайо-
митися до 18 липня 2017 року, за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 3, 
кім. 205, у робочі дні тижня з 15:00 до 18:00 години, а в день проведення 
Зборів акціонерів Банку - 18 липня 2017 року – за місцем їх проведення. 
Документи (матеріали) та проекти рішень з питань порядку денного Збо-
рів акціонерів Банку надаються акціонеру для ознайомлення на підставі 
його письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «УКРСОЦБАНК» не 
пізніше, ніж за 2 (два) робочі дні до дати ознайомлення. Документи для 
ознайомлення надаються в паперовому вигляді. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами (матеріалами) – Голова Правління ПАТ «Укрсоцбанк» або особа, яка 
виконує її обов’язки.

Відповідальний виконавець – начальник відділу підтримки органів кор-
поративного управління та роботи з акціонерами банку управління загально-
правової підтримки Юридичного департаменту Банку Рубанко Олена Олек-
сіївна. Телефон для довідок +38 (044) 205-45-46, +38 (044) 205-45-48. 

Наглядова Рада Пат «УКРСоЦБаНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «БIолIК»

2. Код за ЄДРПОУ 00479712
3. Місцезнаходження 24321, Вiнницька область, мiсто 

Ладижин, вулиця Незалежностi, 118
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04343) 6-44-49, (04343) 6-49-31

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

http://biolikoao.ub.ua/

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

II. текст повідомлення
-Згiдно наказу по Товариству вiд 27.06.2017 р., № 86-к, припинено по-

вноваження головного бухгалтера Вельганюк Оксани Фелiксiвни ( паспорт 
АА № 448640 виданий 23.04.1997 р. Ладижинським МВМ УМВС України у 
Вiнницькiй обл.) в зв'язку з призначенням на iншу посаду. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Перебувала на посадi десять 
рокiв.

-Згiдно наказу по Товариству вiд 27.06.2017 р., № 87-к, призначено на 
посаду тимчасово виконуючої обов'язки головного бухгалтера Порхун 
Оксану Миколаївну ( паспорт АА № 783508 виданий 17.06.1998 р. Лади-
жинським МВМ УМВС України у Вiнницькiй обл.) строком на три мiсяцi . 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Останнi п'ять 
рокiв трудової дiяльностi перебувала на посадi заступника головного бух-
галтера ПрАТ «БIОЛIК».

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

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

директор вельганюк оксана Феліксівна 27.06.2017
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Шановні акціонери!
ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КоМеРЦІйНий ІН-

веСтиЦІйНий БаНК» (код ЄДРПОУ 19355562, місцезнаходження 
товариства: 88000, Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, ву-
лиця Гойди, 10) повідомляє про проведення позачергових Загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», які відбудуться «01» 
серпня 2017  року о 10.00 годині за адресою: 88000, Україна, За-
карпатська область, місто Ужгород, вулиця гойди, 10 в примі-
щенні конференц-залу, кімната 12, 3 поверх. 

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних 
зборах акціонерів буде проводитись 01 серпня 2017 року з 9-00 
годин до 9-45 годин за адресою: Закарпатська область, місто 
Ужгород, вулиця Гойди, 10 в приміщенні конференц-залу, кімна-
та 12, 3 поверх. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових За-
гальних зборах акціонерів Банку, буде складено станом на 24 годи-
ну 26 липня 2017 року.

ПРоеКт ПоРядКУ деННого:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУ-

БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та затвердження регламенту  
зборів.

3. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та 
членів Спостережної ради.

4. Обрання голови та членів Спостережної Ради, затвердження 
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), 
що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, 

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Спостережної Ради.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвід-
чує особу, представникам акціонерів - належним чином оформлену 
довіреність та документ, що посвідчує особу.

Акціонери Банку мають право ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТ-
БАНК», до дати проведення позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів за адресою: 88000, Україна, Закарпатська область, міс-
то Ужгород, вулиця Гойди, 10, кабінет 14, в робочі дні з 8.00 
годин до 17.00 годин.

В день проведення позачергових Загальних зборів, акціонери 
банку можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загаль-
них зборів акціонерів, а саме: 88000, Україна, Закарпатська область, 
місто Ужгород, вулиця Гойди, 10, в приміщенні конференц-залу, кім-
ната 12, 3 поверх.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: www.atcominvestbank.com

Посадовою особою банку, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціоне-
рів, є Голова Правління ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» Гісем Мирослав 
Володимирович. 

Додаткову інформацію акціонери ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» мо-
жуть отримати за номером телефону (0312) 61-98-30.

СПоСтеРежНа Рада Пат «КоМІНвеСтБаНК»

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПУБлІчНого аКЦІоНеРНого товаРиСтва

«КоМеРЦІйНий ІНвеСтиЦІйНий БаНК»

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 
"БАНК СIЧ" 

2. Код за ЄДРПОУ 37716841
3. Місцезнаходження 01033 Київ Володимирська, 63
4. Міжміський код, телефон 
та факс

044 207-14-70 044 289 37 84

5. Електронна поштова 
адреса

bank@sichbank.com

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

www.sichbank.com.ua

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

II. текст повідомлення
26 червня 2017 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 

ПАТ «БАНК СIЧ» ( надалi – Банк) ( Протокол № 10 вiд 26.06.2017р.) прий-
нято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, 
якi можуть вчинятися Банком протягом одного року з дати прийняття цього 
рiшення Загальними зборами, а саме:

- значнi правочини з придбання депозитних сертифiкатiв Нацiонального 
банку України без обмеження граничної сукупної вартостi таких правочинiв, 
при цьому визначити, що розмiр кожного окремого правочину, що може 
вчинятися Банком, не має перевищувати 50% вартостi активiв Банку за 
даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк;

- значнi правочини з придбання облiгацiй внутрiшньої державної позики 
(ОВДП) без обмеження граничної сукупної вартостi таких правочинiв, при 

цьому визначити, що розмiр кожного окремого правочину, що може вчиня-
тися Банком, не має перевищувати 25% вартостi активiв Банку за даними 
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.

Вартiсть активiв ПАТ «БАНК СIЧ» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк – 1128597 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) – гранична сукупна вартiсть не обмежена.

Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» Шульгу В.В., а у 
разi її тимчасової вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, тимчасова 
непрацездатнiсть) особу, яка буде виконувати обов’язки Голови 
Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» на пiдписання значних правочинiв 
(договорiв), згода на укладення яких була попередньо надана рiшенням 
Загальних зборiв.

Надати право Головi Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» Шульзi В.В., а у разi її 
тимчасової вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, тимчасова 
непрацездатнiсть) особi, яка буде виконувати обов’язки Голови Правлiння 
ПАТ «БАНК СIЧ» при укладенi значних правочинiв (договорiв), згода на 
укладення яких була попередньо надана рiшенням Загальних зборiв, ви-
значати решту iстотних умов правочинiв на свiй розсуд без отримання по-
передньої згоди Спостережною радою Банку.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 120 000 000 штук, кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах –  
120 000 000 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прий-
няття рiшення – 120 000 000 штук; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «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 Шульга Влада Вiкторiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2017.06.27

(дата)

ПУБлIчНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“БаНК СIч”
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Рішення про проведення конвертації облігацій

ПРиватНого аКЦІоНеРНого товаРиСтва 
«КІРовогРадоБлеНеРго»,

код за ЄдРПоУ 23226362, місцезнаходження: 25015, м. Кропивниць-
кий, Студентський бульвар, 15

1 Інформація про облігації існуючого випуску (серії), які підлягають 
конвертації
характеристика облігацій 
(іменні; цільові; звичайні 
(незабезпечені) / забезпечені)

іменні, відсоткові, забезпечені

кількість облігацій 120 000 (сто двадцять тисяч) штук
номінальна вартість облігації 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 

00 копійок)
загальна номінальна вартість 
випуску облігацій

120 000 000,00 грн. (сто двадцять 
мільйонів гривень 00 копійок)

серія облігацій В
кількість облігацій та 
порядкові номери облігацій в 
серії облігацій

кількість облігацій в серії В – 120 000 
(сто двадцять тисяч) штук, з порядкови-
ми номерами з 000001 по 120000 
включно 

загальна номінальна вартість 
облігацій в серії облігацій

120 000 000,00 грн. (сто двадцять 
мільйонів гривень 00 копійок)

код цінних паперів UA4000032916
Реєстраційний номер та дата 
реєстрації випуску цінних 
паперів

Реєстраційний №188-1/2/08
дата реєстрації 21 лютого 2008р.  

2 Інформація про облігації, що випускаються з метою проведення 
конвертації облігацій існуючого випуску (серії)
характеристика облігацій 
(іменні; цільові; звичайні 
(незабезпечені) / забезпечені)

іменні, відсоткові, забезпечені

кількість облігацій 120 000 (сто двадцять тисяч) штук
номінальна вартість облігації 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень  

00 копійок)
загальна номінальна вартість 
випуску облігацій

120 000 000,00 грн. (сто двадцять 
мільйонів гривень 00 копійок)

серія облігацій С
кількість облігацій та 
порядкові номери облігацій в 
серії облігацій

кількість облігацій в серії С – 120 000 (сто 
двадцять тисяч) штук, з порядковими но-
мерами з 000001 по 120000 включно

загальна номінальна вартість 
облігацій в серії облігацій

120 000 000,00 грн. (сто двадцять 
мільйонів гривень 00 копійок)

3 Порядок конвертації облігацій:
1) порядок повідомлення 

власників облігацій про 
проведення конвертації таких 
облігацій (із зазначенням 
строків і способу повідомлен-
ня)

протягом 10 робочих днів з дати видачі 
тимчасового свідоцтва про реєстрацію 
випуску облігацій серії С емітент 
зобов’язується повідомити власників 
облігацій   серії В про проведення 
конвертації таких облігацій шляхом 
відправлення/вручення простих 
поштових повідомлень власникам 
облігацій згідно з реєстром власників 
відповідного випуску облігацій серії В, 
складеного на дату здійснення 
безумовної операції щодо обмеження 
здійснення операцій в системі депози-
тарного обліку з облігаціями цього 
випуску (серії). 

Зазначене повідомлення власників 
облігацій має містити прийняті 
емітентом рішення про проведення 
конвертації облігацій та рішення про 
випуск облігацій з метою проведення 
конвертації облігацій існуючого 
випуску (серії)

2) порядок повідомлення 
емітента власниками 
облігацій про згоду (або 
незгоду) з рішенням про 
проведення конвертації (із 
зазначенням строків і 
способу повідомлення)

протягом 5 робочих днів, наступних за 
днем отримання від емітента повідо-
млення про проведення конвертації 
облігацій серії В, власники облігацій 
повідомляють емітента про свою згоду 
(або незгоду) з рішенням про проведен-
ня конвертації шляхом відправлення на 
адресу емітента простих поштових пові-
домлень

3) строк, у який облігації мають 
бути пред'явлені їх власника-
ми для викупу у разі їх 
незгоди з рішенням про 
проведення конвертації

протягом 5 робочих днів,  наступних за 
днем отримання від емітента повідо-
млення  про проведення конвертації 
облігацій серії В, власники облігацій, які 
не згодні з рішенням про проведення 
конвертації, мають пред'явити облігації 
емітенту для викупу шляхом подання 
емітенту заяви з вимогою здійснення 
викупу облігацій

4) порядок викупу пред'явлених 
для викупу облігацій

емітент здійснює викуп 
пред'явлених для викупу 
облігацій у власників, які не згодні з 
рішенням про проведення 
конвертації, за ринковою вартістю, 
але не нижче ніж номінальна вартість 
таких облігацій, визначеною 
відповідно до законодавства станом 
на день, що передує першому дню 
надсилання власникам повідомлення 
про проведення конвертації облігацій; 
для цього емітент укладає з такими 
власниками договори купівлі-продажу 
(викупу) облігацій протягом 5 робочих 
днів з моменту пред'явлення 
облігацій до викупу у зв’язку з 
незгодою з рішенням про проведення 
конвертації;
емітент сплачує власникам облігацій 
ціну викупу облігацій відповідно до 
умов укладених договорів купівлі-
продажу (викупу) облігацій, але не 
пізніше трьох робочих днів з моменту 
укладання такого договору

5) інші умови конвертації відповідно до умов конвертації, 
викуплені (у разі наявності) облігації 
серії В, підлягають конвертації. Такі 
викуплені облігації в процесі 
здійснення операцій у системі 
депозитарного обліку щодо 
обслуговування процесу конвертації 
облігацій відображаються на рахунку 
емітента в депозитарії, як викуплені 
облігації нового випуску

Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод 
«Янтар» (код ЄДРПОУ 02969797), місцезнаходження – Жито-
мирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2 (надалі 
за текстом – Товариство) повідомляє, що 07 серпня 2017 року 
відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Ян-
тар» (надалі за текстом – позачергові загальні збори) в клубі 
заводу № 33 за адресою житомирська обл., м. Коростень, 
вул. житомирська, буд.2. Початок позачергових загальних 
зборів – о 9 год. 00 хв. Реєстрація учасників позачергових за-
гальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення поза-
чергових загальних зборів 07 серпня 2017 року з 8.00 до  
8 год.45 хв.

Для участі у позачергових загальних зборах із собою необ-
хідно мати: документ (паспорт), що посвідчує особу. Уповно-
важеним особам – паспорт та довіреність.

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного  

позачергових загальних зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних 

зборів.
2. Обрання секретаря позачергових загальних зборів. Прий-

няття рішень з питань порядку проведення позачергових за-
гальних зборів. Визначення порядку та способу засвідчення 

ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«КоРоСтеНСЬКий Завод «яНтаР»
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Рішення про проведення конвертації облігацій
ПУБлІчНого аКЦІоНеРНого товаРиСтва «еНеР-
гоПоСтачалЬНа КоМПаНІя одеСаоБлеНеРго»,
код за ЄдРПоУ 00131713, місцезнаходження: 65031, м. одеса, вул. 

Миколи Боровського, 28 «Б»
1 Інформація про облігації існуючого випуску (серії), які підлягають 

конвертації
характеристика 
облігацій (іменні; 
цільові; звичайні 
(незабезпечені) / 
забезпечені)

іменні, відсоткові, забезпечені

кількість облігацій 500 000 (п’ятсот тисяч) штук
номінальна 
вартість облігації

1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок)

загальна 
номінальна 
вартість випуску 
облігацій

500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйонів гривень  
00 копійок)

серія облігацій А
кількість облігацій 
та порядкові 
номери облігацій 
в серії облігацій

кількість облігацій в серії А – 500 000 (п’ятсот 
тисяч) штук, з порядковими номерами з 000001 по 
500000 включно 

загальна 
номінальна 
вартість облігацій 
в серії облігацій

500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйонів гривень  
00 копійок)

код цінних 
паперів 

UA4000037378

Реєстраційний 
номер та дата 
реєстрації випуску 
цінних паперів

Реєстраційний №425/2/08
дата реєстрації 24 квітня 2008р. 

2 Інформація про облігації, що випускаються з метою проведення 
конвертації облігацій існуючого випуску (серії)
характеристика 
облігацій (іменні; 
цільові; звичайні 
(незабезпечені) / 
забезпечені)

іменні, відсоткові, забезпечені

кількість облігацій 500 000 (п’ятсот тисяч) штук
номінальна 
вартість облігації

1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок)

загальна 
номінальна 
вартість випуску 
облігацій

500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйонів гривень  
00 копійок)

серія облігацій В
кількість облігацій 
та порядкові 
номери облігацій 
в серії облігацій

кількість облігацій в серії В – 500 000 (п’ятсот 
тисяч) штук, з порядковими номерами з 000001 по 
500000 включно

загальна 
номінальна 
вартість облігацій 
в серії облігацій

500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйонів гривень  
00 копійок)

3 Порядок конвертації облігацій:

1) порядок 
повідомлення 
власників 
облігацій про 
проведення 
конвертації таких 
облігацій (із 
зазначенням 
строків і способу 
повідомлення)

протягом 10 робочих днів з дати видачі тимчасово-
го свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії 
В емітент зобов’язується повідомити власників 
облігацій серії А про проведення конвертації таких 
облігацій шляхом відправлення/вручення простих 
поштових повідомлень власникам облігацій згідно 
з реєстром власників відповідного випуску 
облігацій серії А, складеного на дату здійснення 
безумовної операції щодо обмеження здійснення 
операцій в системі депозитарного обліку з 
облігаціями цього випуску (серії). Зазначене 
повідомлення власників облігацій має містити 
прийняті емітентом рішення про проведення 
конвертації облігацій та рішення про випуск 
облігацій з метою проведення конвертації облігацій 
існуючого випуску (серії)

2) порядок повідо-
млення емітента 
власниками 
облігацій про згоду 
(або незгоду) з 
рішенням про 
проведення 
конвертації (із 
зазначенням 
строків і способу 
повідомлення)

протягом 5 робочих днів, наступних за днем 
отримання від емітента повідомлення про 
проведення конвертації облігацій серії А, власники 
облігацій повідомляють емітента про свою згоду 
(або незгоду) з рішенням про проведення 
конвертації шляхом відправлення на адресу 
емітента простих поштових повідомлень

3) строк, у який 
облігації мають 
бути пред'явлені їх 
власниками для 
викупу у разі їх 
незгоди з 
рішенням про 
проведення 
конвертації

протягом 5 робочих днів, наступних за днем 
отримання від емітента повідомлення про 
проведення конвертації облігацій серії А, власники 
облігацій, які не згодні з рішенням про проведення 
конвертації, мають пред'явити облігації емітенту 
для викупу шляхом подання емітенту заяви з 
вимогою здійснення викупу облігацій

4) порядок викупу 
пред'явлених для 
викупу облігацій

емітент здійснює викуп пред'явлених для викупу обліга-
цій у власників, які не згодні з рішенням про проведення 
конвертації, за ринковою вартістю, але не нижче ніж 
номінальна вартість таких облігацій, визначеною відпо-
відно до законодавства станом на день, що передує 
першому дню надсилання власникам повідомлення 
про проведення конвертації облігацій; 
для цього емітент укладає з такими власниками дого-
вори купівлі-продажу (викупу) облігацій протягом 5 ро-
бочих днів з моменту пред'явлення облігацій до викупу 
у зв’язку з незгодою з рішенням про проведення кон-
вертації;
емітент сплачує власникам облігацій ціну викупу обліга-
цій відповідно до умов укладених договорів купівлі-
продажу (викупу) облігацій, але не пізніше трьох робо-
чих днів з моменту укладання такого договору

5) інші умови 
конвертації 

відповідно до умов конвертації, викуплені (у разі 
наявності) облігації серії А, підлягають конвертації. 
Такі викуплені облігації в процесі здійснення 
операцій у системі депозитарного обліку щодо 
обслуговування процесу конвертації облігацій 
відображаються на рахунку емітента в депозитарії, 
як викуплені облігації нового випуску

бюлетенів для голосування.
3. Скасування рішення, прийнятого загальними зборами 

акціонерів 25.04.2017 року про розподіл прибутку  
Товариства, отриманого за результатами роботи в 2016 
році.

4. Прийняти рішення про розподіл прибутку Товариства, 
отриманого за результатами роботи в 2016 р. 

5. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвер-
дження розміру дивідендів.

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення.

7. Про надання повноважень на укладання від імені Товари-
ства правочинів та підписання всіх документів, що супроводжу-
ють укладання правочинів.

Акціонери під час підготовки до позачергових загальних 
зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, у 
фінансово-економічному відділі заводу (за адресою Жито-
мирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2, кабі-
нет планово-економічного відділу № 18) в робочі дні і годи-
ни на підставі наданого акціонером Товариству відповідного 
запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами – головний економіст Вишнів-
ська  Т.Л. Перелік акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових загальних зборах, складається на 24 годину  
01 серпня 2017 року. 

Телефон для довідок 04142 4-90-65. Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.yantar-lk.com.ua
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Рішення про проведення конвертації облігацій
ПРиватНого аКЦІоНеРНого товаРиСтва 

«еНеРгоПоСтачалЬНа КоМПаНІя 
«житоМиРоБлеНеРго»,

код за ЄдРПоУ 22048622, місцезнаходження: 10008, м. житомир, вул. 
Пушкінська, 32/8

1 Інформація про облігації існуючого випуску (серії), які підлягають 
конвертації
характеристика 
облігацій (іменні; 
цільові; звичайні 
(незабезпечені) / 
забезпечені)

іменні, відсоткові, забезпечені

кількість облігацій 100 000 (сто тисяч) штук
номінальна 
вартість облігації

1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок)

загальна 
номінальна 
вартість випуску 
облігацій

100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень  
00 копійок)

серія облігацій В
кількість облігацій 
та порядкові 
номери облігацій в 
серії облігацій

кількість облігацій в серії В – 100 000 (сто тисяч) 
штук, з порядковими номерами з 000001 по 
100000 включно 

загальна 
номінальна 
вартість облігацій 
в серії облігацій

100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень  
00 копійок)

код цінних паперів UA4000032924
Реєстраційний 
номер та дата 
реєстрації випуску 
цінних паперів

Реєстраційний №189-1/2/08
дата реєстрації 21 лютого 2008р. 

2 Інформація про облігації, що випускаються з метою проведення 
конвертації облігацій існуючого випуску (серії)
характеристика 
облігацій (іменні; 
цільові; звичайні 
(незабезпечені) / 
забезпечені)

іменні, відсоткові, забезпечені

кількість облігацій 100 000 (сто тисяч) штук
номінальна 
вартість облігації

1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок)

загальна 
номінальна 
вартість випуску 
облігацій

100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень  
00 копійок)

серія облігацій С
кількість облігацій 
та порядкові 
номери облігацій в 
серії облігацій

кількість облігацій в серії С – 100 000 (сто тисяч) 
штук, з порядковими номерами з 000001 по 
100000 включно

загальна 
номінальна 
вартість облігацій 
в серії облігацій

100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень  
00 копійок)

3 Порядок конвертації облігацій:

1) порядок повідо-
млення власників 
облігацій про 
проведення 
конвертації таких 
облігацій (із 
зазначенням 
строків і способу 
повідомлення)

протягом 10 робочих днів з дати видачі тимчасового 
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії С 
емітент зобов’язується повідомити власників обліга-
цій серії В про проведення конвертації таких обліга-
цій шляхом відправлення/вручення простих пошто-
вих повідомлень власникам облігацій згідно з 
реєстром власників відповідного випуску облігацій 
серії В, складеного на дату здійснення безумовної 
операції щодо обмеження здійснення операцій в 
системі депозитарного обліку з облігаціями цього ви-
пуску (серії). Зазначене повідомлення власників об-
лігацій має містити прийняті емітентом рішення про 
проведення конвертації облігацій та рішення про ви-
пуск облігацій з метою проведення конвертації облі-
гацій існуючого випуску (серії)

2) порядок повідо-
млення емітента 
власниками облі-
гацій про згоду 
(або незгоду) з рі-
шенням про про-
ведення конверта-
ції (із зазначенням 
строків і способу 
повідомлення)

протягом 5 робочих днів, наступних за днем 
отримання від емітента повідомлення про 
проведення конвертації облігацій серії В, власники 
облігацій повідомляють емітента про свою згоду 
(або незгоду) з рішенням про проведення 
конвертації шляхом відправлення на адресу 
емітента простих поштових повідомлень

3) строк, у який 
облігації мають 
бути пред'явлені 
їх власниками для 
викупу у разі їх 
незгоди з 
рішенням про 
проведення 
конвертації

протягом 5 робочих днів, наступних за днем 
отримання від емітента повідомлення про 
проведення конвертації облігацій серії В, власники 
облігацій, які не згодні з рішенням про проведення 
конвертації, мають пред'явити облігації емітенту 
для викупу шляхом подання емітенту заяви з 
вимогою здійснення викупу облігацій

4) порядок викупу 
пред'явлених для 
викупу облігацій

емітент здійснює викуп пред'явлених для викупу 
облігацій у власників, які не згодні з рішенням про 
проведення конвертації, за ринковою вартістю, але 
не нижче ніж номінальна вартість таких облігацій, 
визначеною відповідно до законодавства станом 
на день, що передує першому дню надсилання 
власникам повідомлення про проведення 
конвертації облігацій; 
для цього емітент укладає з такими власниками 
договори купівлі-продажу (викупу) облігацій 
протягом 5 робочих днів з моменту пред'явлення 
облігацій до викупу у зв’язку з незгодою з 
рішенням про проведення конвертації;
емітент сплачує власникам облігацій ціну викупу 
облігацій відповідно до умов укладених договорів 
купівлі-продажу (викупу) облігацій, але не пізніше 
трьох робочих днів з моменту укладання такого 
договору

5) інші умови 
конвертації 

відповідно до умов конвертації, викуплені (у разі 
наявності) облігації серії В, підлягають конвертації. 
Такі викуплені облігації в процесі здійснення 
операцій у системі депозитарного обліку щодо 
обслуговування процесу конвертації облігацій 
відображаються на рахунку емітента в депозитарії, 
як викуплені облігації нового випуску

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ЗевС КеРаМІКа»
2. Код за ЄДРПОУ: 32359747
3. Місцезнаходження: 84100, Україна, Донецька область, м. Слов’янськ, 

вул. Гончарна, 7
4. Міжміський код, телефон та факс (0626) 66 88 44 факс (044) 581 12 92
5. Електронна поштова адреса іnfo@zeusceramіca.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://zeusceramіca.pat.ua/ 
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів від 23.06.2017 року (протокол № 21) 
прийняте рішення припинити повноваження Члена Дирекції Чеботарьова 
Сергія Івановича за його власним бажанням. Посади, що обіймав протягом 

останніх 5 років - комерційний директор, начальник комерційного відділу. 
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Згода на 
розкриття паспортних даних не надана. На посаді перебував 1 рік та 2 мі-
сяці.

Замість Чеботарьова Сергія Івановича Членом Дирекції з 24.06.2017 
року обрано Рябчука Михайла Олександровича. Посади, що обiймав про-
тягом останнiх 5 рокiв - , комерцiйний директор, регiональний менеджер зi 
збуту. Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Зго-
да на розкриття паспортних даних не надана. Строк повноважень - 1 рiк, а 
якщо Збори не переоберуть у зазначений термiн - до обрання нового.

Інформацію розміщено у загальнодоступній базі даних НКЦПФР 
26.06.2017 року.

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

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

2. генеральний директор о.о. Богославський, 27.06.2017 р.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ЗевС КеРаМІКа»
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Зміни до проспекту емісії облігацій серії «аG» 

товаРиСтва З оБМежеНоЮ 
вІдПовІдалЬНІСтЮ

«ІПотечНа КоМПаНІя «аРКада-ФоНд»
У Розділі 2. «Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення 

про публічне/приватне розміщення:»:
1. у підпункті 2) «інформація щодо забезпечення облігацій (у разі 

прийняття рішення про публічне/приватне розміщення забезпечених 
облігацій):» пункту 5 «Інформація про облігації, які пропонуються до 
публічного/приватного розміщення:» :

1.1.  «розмір забезпечення» замінити з «49 800 000,00 грн. (сорок 
дев’ять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок)» на «55 384 000,00 грн. 
(п’ятдесят п’ять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячи гривень 00 ко-
пійок)»;

1.2. «реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гаран-
тія/договір поруки/договір страхування ризиків непогашення основної 
суми боргу/непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за 
облігаціями)» викласти у новій редакції:

«Договір поруки №1/2015 від 09.11.2015р., Додатковий договір №1 від 
22.05.2017р. до Договору поруки №1/2015 від 09.11.2015р.»;

1.3. пункт 2.1. «істотні умови договору поруки чи страхування ризи-
ків непогашення основної суми боргу/непогашення основної суми 
боргу та невиплати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і 
порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гаран-
тійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок вико-
нання» викласти у наступній редакції: 

«2.1. Передбачений цим Договором обов’язок Поручителя обмежується 
сумою дійсних можливих вимог щодо виплати основної суми боргу 100% в 
сумі 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) та доходу за 
Облігаціями в сумі 15 384 000,00 грн. (п’ятнадцять мільйонів триста вісім-
десят чотири тисячі гривень 00 копійок).».

2. По тексту пункту 11 «Умови та дата закінчення обігу облігацій» сло-
ва та цифри «23 жовтня 2017 року» замінити на «22 жовтня 2018 року».

3.  У пункті 12 «Інформація щодо викупу емітентом облігацій:»: 
3.1. Після абзацу четвертого підпункту «випадки, у яких емітент здій-

снює обов’язковий викуп облігацій» таблицю викласти в наступній ре-
дакції:

відсоткові періоди, на які 
встановлюється ставка доходу

Строк подачі вимоги власником 
про викуп облігацій

16,17,18 24.03.2017 – 28.03.2017
19,20,21 23.06.2017 – 27.06.2017
22,23,24 22.09.2017 – 26.09.2017
25,26,27 22.12.2017 – 26.12.2017
28,29,30 23.03.2018 – 27.03.2018
31,32,33 22.06.2018 – 26.06.2018

3.2. Після абзацу першого підпункту «строк, у який облігації можуть 
бути пред’явлені їх власниками для викупу» таблицю викласти в на-
ступній редакції:
відсоткові періоди, на які 
встановлюється ставка доходу Строк викупу облігацій

16,17,18 25.04.17р. – 28.04.17р.
19,20,21 25.07.17р. – 28.07.17р.
22,23,24 24.10.17р. – 27.10.17р.
25,26,27 22.01.18р. – 25.01.18р.
28,29,30 24.04.18р. – 27.04.18р.
31,32,33 24.07.18р. – 27.07.18р.

4.  У пункті 13 Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями 
(у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсот-
кових облігацій):

4.1.  Після абзацу третього п.п. 1) таблицю викласти в наступній редак-
ції:
№ періоду, 
за який ви-
плачуєть-
ся дохід 
(відсотко-
вого періо-
ду)

дата початку 
періоду, за 

який 
виплачуєть-

ся дохід

дата 
закінчення 
періоду, за 

який 
виплачуєть-

ся дохід

дата початку 
виплати 

відсоткового 
доходу

дата закінчен-
ня виплати 

відсоткового 
доходу

1 25 січня  
2016 р.

21 лютого 
2016 р.

22 лютого  
2016 р.

25 лютого  
2016 р.

2 22 лютого 
2016 р.

21 березня 
2016 р.

22 березня  
2016 р.

25 березня 
2016 р.

3 22 березня 
2016 р.

24 квітня 
2016 р.

25 квітня  
2016 р.

28 квітня  
2016 р.

4 25 квітня  
2016 р.

22 травня 
2016 р.

23 травня  
2016 р.

26 травня  
2016 р.

5 23 травня 
2016 р.

20 червня 
2016 р.

21 червня  
2016 р.

24 червня  
2016 р.

6 21 червня 
2016 р.

24 липня 
2016 р.

25 липня  
2016 р.

28 липня  
2016 р.

7 25 липня  
2016 р.

15 серпня 
2016 р.

16 серпня  
2016 р.

19 серпня  
2016 р.

8 16 серпня 
2016 р.

19 вересня 
2016 р.

20 вересня  
2016 р.

23 вересня 
2016 р.

9 20 вересня 
2016 р.

24 жовтня 
2016 р.

25 жовтня  
2016 р.

28 жовтня  
2016 р.

10 25 жовтня 
2016 р.

21 листопада 
2016р.

22 листопада 
2016р.

25 листопада 
2016р.

11 22 листопада 
2016р.

19 грудня 
2016 р.

20 грудня  
2016 р.

23 грудня  
2016 р.

12 20 грудня 
2016 р.

22 січня  
2017 р.

23 січня  
2017 р.

26 січня  
2017 р.

13 23 січня  
2017 р.

20 лютого 
2017 р.

21 лютого  
2017 р.

24 лютого  
2017 р.

14 21 лютого 
2017 р.

20 березня 
2017 р.

21 березня  
2017 р.

24 березня 
2017 р.

15 21 березня 
2017 р.

24 квітня 
2017 р.

25 квітня  
2017 р.

28 квітня  
2017 р.

16 25 квітня  
2017 р.

21 травня 
2017 р.

22 травня  
2017 р.

25 травня  
2017 р.

17 22 травня 
2017 р.

19 червня 
2017 р.

20 червня  
2017 р.

23 червня  
2017 р.

18 20 червня 
2017 р.

24 липня 
2017 р.

25 липня  
2017 р.

28 липня  
2017 р.

19 25 липня 2017 
р.

14 серпня 
2017 р.

15 серпня  
2017 р.

18 серпня  
2017 р.

20 15 серпня 
2017 р.

24 вересня 
2017 р.

25 вересня  
2017 р.

28 вересня 
2017 р.

21 25 вересня 
2017р.

23 жовтня 
2017р.

24 жовтня 
2017р.

23 листопада 
2017р.

22 24 жовтня 
2017р.

20 листопада 
2017р.

21 листопада 
2017р.

24 листопада 
2017р.

23 21 листопада 
2017р.

24 грудня 
2017р.

25 грудня 
2017р.

28 грудня 
2017р.

24 25 грудня 
2017р.

21 січня 
2018р.

22 січня  
2018р.

25 січня  
2018р.

25 22 січня 
2018р.

19 лютого 
2018р.

20 лютого 
2018р.

23 лютого 
2018р.

26 20 лютого 
2018р.

19 березня 
2018р.

20 березня 
2018р.

23 березня 
2018р.

27 20 березня 
2018р.

23 квітня 
2018р.

24 квітня 
2018р.

27 квітня  
2018р.

28 24 квітня 
2018р.

21 травня 
2018р.

22 травня 
2018р.

25 травня 
2018р.

29 22 травня 
2018р.

18 червня 
2018р.

19 червня 
2018р.

22 червня 
2018р.

30 19 червня 
2018р.

23 липня 
2018р.

24 липня 
2018р.

27 липня 
2018р.

31 24 липня 
2018р.

19 серпня 
2018р.

20 серпня 
2018р.

23 серпня 
2018р.

32 20 серпня 
2018р.

24 вересня 
2018р.

25 вересня 
2018р.

28 вересня 
2018р.

33 25 вересня 
2018р.

22 жовтня 
2018р.

23 жовтня 
2018р.

22 листопада 
2018р.

4.2. Після абзацу третього п.п. 2) таблицю викласти в наступній редак-
ції:

відсоткові періоди, на які 
встановлюється ставка 
доходу

Період, в який товариство приймає та 
оприлюднює інформацію про ставку 
доходу на відповідний відсотковий 
період

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15

повідомляється в рішенні про розміщення 
облігацій

16,17,18 13.03.2017р. – 23.03.2017р.
19,20,21 12.06.2017р. – 22.06.2017р.
22,23,24 11.09.2017р. – 21.09.2017р.
25,26,27 11.12.2017р. – 21.12.2017р.
28,29,30 12.03.2018р. – 22.03.2018р.
31,32,33 11.06.2018р. – 21.06.2018р.

5. Підпункт 1) пункту 14 Порядок погашення облігацій викласти в на-
ступній редакції:

1) дати початку і 
закінчення 
погашення 
облігацій

Дата початку погашення облігацій - 
23 жовтня 2018р.;
Дата закінчення погашення облігацій - 
22 листопада 2018р.

т.в.о. директора  С.в. осатюк



№121, 30 червня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

17

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

 І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента – товаРиСтво З оБМеже-

НоЮ вІдПовІдалЬНІСтЮ «БетоН КоМПлеКС».
2. Код за ЄДРПОУ – 04012164.
3. Місцезнаходження – 04074 , м. Київ, вул. Резервна, буд. 8.
4. Міжміський код, телефон та факс – (044) 430-20-01 (044) 430-20-01.
5. Електронна поштова адреса office@beton-complex.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 04012164.smida.gov.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 10 відсотків статутного капіталу

ІІ. текст повідомлення
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що 

перевищує 10 відсотків статутного капіталу: 27.06.2017 року.
Назва органу, що прийняв таке рішення: загальні збори учасників 

ТОВ «БЕТОН КОМПЛЕКС» (протокол № 72 загальних зборів учасників 
ТОВ «БЕТОН КОМПЛЕКС» (далі - Товариство) від 27.06.2017 року).

Вид, тип цінних паперів: облігації підприємства відсоткові, іменні, зви-
чайні (незабезпечені) серії І. 

Кількість цінних паперів: 80 000 штук.
Сума цінних паперів: 80 000 000,00 гривень.
Спосіб розміщення цінних паперів (публічний, приватний): приватний.
Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних 

паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, за-
гальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифіка-
тів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емі-
тента на дату прийняття цього рішення: 371,134%.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що роз-
міщуються: власники облігацій мають право з урахуванням умов розміщен-
ня: - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у 
встановлені строки; - подавати облігації Емітенту для викупу, відповідно до 
умов розміщення; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному 
законодавству, з урахуванням умов розміщення. Особи, які є власниками 
облігацій, набувають вище перелічених прав із моменту зарахування об-
лігацій на їх рахунки у цінних паперах у депозитарних установах. Власники 
облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.

Спосіб оплати цінних паперів: оплата за облігації здійснюється грошо-
вими коштами в національній валюті України - гривні. Продаж протягом 
всього терміну укладання договорів з першими власниками відповідної 
серії відбуватиметься за номінальною вартістю. Облігації оплачуються 
інвесторами виключно грошовими коштами у розмірах та в терміни, перед-
бачені договорами купівлі – продажу облігацій, але не пізніше дня, що 
передує дню затвердження результатів укладання договорів з першими 
власниками та результатів розміщення облігацій Директором Товариства.

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отрима-
них коштів: 62,52 % ресурсів, залучених від продажу облігацій, Емітент планує 
використати для закупівлі матеріалів, 37,33 % ресурсів, залучених від про-
дажу облігацій, – для оплати обладнання та устаткування, 0,15% - для опла-
ти робіт, необхідних для збільшення обсягів виробництва та розширення 
асортименту продукції, що випускається, та переліку послуг, що надаються.

Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв 
рішення про розміщення цінних паперів (учасників загальних зборів учасни-
ків Товариства), відомості про володіння учасниками частками емітента: 

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «БАУ–КАПІТАЛ» в особі 
директора Пилипенко Сергія Олександровича, що володіє часткою у роз-
мірі 21 340 003,61 грн., що складає 99 % статутного капіталу; 2) Пилипенко 
Олександр Сергійович, що володіє часткою у розмірі 142 266,69, що скла-
дає 0,660 % статутного капіталу; 

3) Суботенко Микола Олексійович, що володіє часткою у розмірі 
35 997,78 грн., що складає 0,167 % статутного капіталу; 4) Суруп Володимир 
Юрійович, що володіє часткою у розмірі 37 291,12 грн., що складає 0,173 % 
статутного капіталу.

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: облігації То-
вариства, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, не 
конвертуються в інші цінні папери; 

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: іншої суттєвої 
інформації немає.

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

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

2. Директор  Гвоздарьов Євген Борисович
              (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
               М.П.  30.06.2017

 (дата)

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво 
«ПроКредит БаНК» 

2. Код за ЄДРПОУ 21677333
3. Місцезнаходження 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 107а
4. Міжміський код, телефон та 
факс

Телефон: +38044-590-10-00, 
факс 38044-590-10-01

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

http://www.procreditbank.com.ua/about/
korporativnoe-upravlenie/osobaya-
informatsiya/

7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про розміщення 
цінних паперів на суму, що 
перевищує 10 відсотків статутного 
капіталу

ІІ. текст повідомлення
26 червня 2017 року Загальними зборами акціонерів АТ «ПроКредит 

Банк» прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку за 
рахунок додаткових внесків у розмірі 291 160 тис. грн. приватного розмі-
щення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 
479,76 грн. у кількості 610 667 (шістсот десять тисяч шістсот шістдесят сім) 
штук.

Загальна номінальна вартість акцій складає 291 159 918,93 грн. Ціна 
розміщення дорівнює номінальній вартості, оскільки ринкова вартість акцій 
не перевищує їх номінальної вартості. Ринкова вартість однієї простої 
іменної акції, відповідно до Висновку про вартість майна, підготованим 
ТОВ «СВАН КОНСАЛТИНГ» (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 
№ 16992/14 від 02 жовтня 2014 року на право проведення незалежної 
оцінки майна, виданий Фондом державного майна України) становить 
462,13 грн. 

Ринкова вартість акцій затверджена рішенням Наглядової ради АТ «Про-
Кредит Банк» від 09 червня 2017р. 

Розміщення акцій може призвести до збільшення частки у статутному 
капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків 
акцій, а саме:

ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА – володіє 1 510 047 простих іменних 
акцій, що становить 86,0485% статутного капіталу банку;

KfW – що володіє 95 220 простих іменних акцій, що становить 13,9515% 
статутного капіталу.

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних 
паперів на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітен-
та на дату прийняття цього рішення складає 34,7983%; 

Акції, що розміщуються, надають їх власникам однакову сукупність 
прав, включаючи право: брати участь в управлінні Банком (шляхом учас-
ті та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх пред-
ставників, шляхом обрання до складу органів управління та контролю 
Банку особисто або своїх представників, тощо); одержувати інформацію 
про діяльність Банку у порядку та в обсягах, визначених чинним законо-
давством України; виходу із Банку шляхом відчуження всіх належних йому 
Акцій Банку; брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його 
частину (дивіденди); у разі ліквідації Банку одержати частку вартості 
майна Банку, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі; розпо-
ряджатися Акціями Банку будь-яким чином без обмежень, зокрема: запо-
відати їх у спадщину, продавати чи іншим способом відчужувати їх на 
користь інших осіб; реалізовувати інші права, встановлені Статутом та 
чинним законодавством України, включаючи право на переважне при-
дбання додатково випущених Банком Акцій – лише при приватному роз-
міщенні таких акцій.

Оплата за акції здійснюється виключно грошовими коштами у безготів-
ковій, в розмірі 100% акцій відповідно до укладеного договору.

Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, у повному обсязі 
(291 159 918,93 грн.) будуть направлені на збільшення кредитного портфе-
лю Банку за рахунок кредитування малого та середнього бізнесу (60% від 
суми збільшення статутного капіталу), виробників сільськогосподарської 
продукції (40% від суми збільшення статутного капіталу) в Україні.

Можливість конвертації не передбачена.
 ІІІ. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
голова Правління 
ат «ПроКредит Банк»

________________ Пономаренко в.в. 

М.П. 27.06.2017р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе то-
ваРиСтво «МоНоМаХ»

Код за ЄДРПОУ: 19421419
Місцезнаходження: 07442, Київська обл., Броварський р-н, с.м.т. Велика 

Димерка, вул. Комунальна, б. 10
Міжміський код, телефон та факс: (044) 331-61-08
Електронна поштова адреса: іnfo@monomakh.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.monomakh.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попе-

реднє надання згоди на вчинення значних правочинів
2. текст Повідомлення 

26.06.2017 року позачерговими Загальними зборами акціонерів було прий-
нято рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися Товариством протягом не більше як одного року з 26.06.2017 року до 
25.06.2018 року наступного характеру: одержання Товариством кредитів/позик 
(прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання 
будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль»; 

передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладан-
ня інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору по-
руки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; до-
говорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), корпоративних 
прав, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; 
разове продовження строку дії укладених з АТ «Райффайзен Банк Аваль» 
договорів щодо прийняття грошових зобов'язань не більше ніж на 5 років та/
або разове збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань на 
268 915 000,00 грн. Гранична сума - 268 915 000,00 грн, що становить 100% 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 
2016 рiк. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк становить 268 915 000,00 грн. Загальна кількість голосую-
чих акцій - 2 842 135 акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах - 2 838 225 акцій. Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення - 2 838 225 акцій, «проти» - 0 акцій.

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

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

Генеральний директор Я.В.Кондратенко
27.06.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПАТ «КиївсьКий дослiдно-еКсПерименТАльний зАвод 

«вугiлля». 
Код за ЄдРПоУ 00159506.

1. Місцезнаходження 03164, Київ,  
пров. Приладний, 10

2. Міжміський код, телефон та факс (044) 424-24-63 424-31-02
3. Електронна поштова адреса vugillya10@ukr.net
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

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

відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди  
на вчинення значних правочинів

27.06.2017 року Загальнi збори ПАТ «КДЕЗ «ВУГIЛЛЯ» прийнято рiшення 
(протокол № 24) про попереднє надання згоди про вчинення значних 
правочинiв. Сума коштiв, що є предметом правочинiв, становить 250 000 
тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ станом на 31.12.2016 р. становить 4 191 тис.
грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
1,6764 %. Предмети правочинiв – розроблення Детального плану територiї, 
органiзацiя будiвництва об’єктiв нерухомого майна на земельнiй дiлянцi по 
пров. Приладному, 10 в м. Києвi, на проектування об’єктiв нерухомого май-
на по пров. Приладному, 10 в м. Києвi, Генерального пiдряду на будiвництво 
об’єктiв нерухомого майна по пров. Приладному, 10 в м. Києвi, на демонтаж 
капiтальних споруд та будiвель по пров. Приладному, 10 в м. Києвi.

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

Змiна пакету акцiй Фiзичної особи, який зменшився до 0 % СК, та змiна пакету 
голосуючих акцiй, який зменшився до 0 % вiд СК АТ. Загальна кiлькiсть ЦП 0 шт., 
загальна номiнальна вартiсть ЦП 0 грн. Повiдомлення отримано 27.06.2017 р. 

Змiна пакету акцiй ТОВ «ВТОРПОЛIМЕРИ» (код 32914031, 
мiсцезнаходження: 02094, м. Київ, вул. Магнiтогорська, 1-Е), який збiльшився 
до 18,625849 % СК, та змiна пакету голосуючих акцiй, який збiльшився до 
18,625849 % вiд СК АТ. Загальна кiлькiсть ЦП 930 092 шт., загальна номiнальна 
вартiсть ЦП 232 523 грн. Повiдомлення отримано 27.06.2017 р.

Змiна пакету акцiй REVENCO LIMITED (вул. Есперiдон 12, 4-й поверх, 
1087, Нiкосiя, Республiка Кiпр), який зменшився до 0 % СК, та змiна пакету 
голосуючих акцiй, який зменшився до 0 % вiд СК АТ. Загальна кiлькiсть ЦП 
0 шт., загальна номiнальна вартiсть ЦП 0 грн. Повiдомлення отримано 
27.06.2017 р.

Змiна пакету акцiй ТОВ «БЕСТ-ТАЙМ» (код 32860353, мiсцезнаходження: 
39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Гвардiйська, буд. № 4), який 
збiльшився до 18, 496546 % СК, та змiна пакету голосуючих акцiй, який 
збiльшився до 18, 496546 % вiд СК АТ. Загальна кiлькiсть ЦП 922 940 шт., 
загальна номiнальна вартiсть ЦП 230 735 грн. Повiдомлення отримано 
27.06.2017 р.

Змiна пакету акцiй ANDILERO HOLDINGS LTD (Спайру Кипрiану, 61, 
ЕсКей ХАУС, Р.С. 4003, м. Лiмассол, Кiпр), який збiльшився до 24 % СК, та 
змiна пакету голосуючих акцiй, який збiльшився до 24 % вiд СК АТ. Загальна 
кiлькiсть ЦП 1197551 шт., загальна номiнальна вартiсть ЦП 299387,75 грн. 
Повiдомлення отримано 27.06.2017 р.

Пат «КиївСЬКий доСлIдНо-еКСПеРиМеНталЬНий Завод «вУгIлля»

Приватне акціонерне товариство «ПолтаваРиБа» (надалі –това-
риство) код ЄДРПОУ 04689091 місцезнаходження: вулиця Зінківська 51/2, 
місто Полтава, 36009 повідомляє, що позачергові загальні збори акціоне-
рів (надалі – загальні збори) відбудуться 02 серпня 2017 року об 11.00 год. 
за адресою (місце проведення): адмінбудівля товариства, кабінет № 59, 
вулиця Зінківська 51/2, місто Полтава. Реєстрація акціонерів (їх пред-
ставників) для участі у позачергових загальних зборах Товариства буде 
проводитись 02 серпня 2017р., з 10.00 год. до 10.45 год., за адресою та 
місцем проведення загальних зборів Товариства. Для реєстрації для участі 
у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший 
офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акці-
онерів - паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника 
акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси акціонера 
(участі та голосування) на загальних зборах, оформлену і видану відповід-
но до законодавства України. Уповноваженим особам юридичної особи-
акціонера мати при собі витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців станом на дату, що передує даті прове-
дення загальних зборів Товариства, Статут юридичної особи-акціонера або 
його нотаріальну копію, чи оригінал або нотаріальну копію документа, який 
визначає повноваження уповноваженої особи.  Під час підготовки до поза-
чергових загальних зборів Товариства акціонери можуть ознайомитися з 
документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідо-
млення до 02 серпня 2017 року в робочі дні, робочий час за адресою міс-
цезнаходження Товариства: вулиця Зінківська 51/2, місто Полтава, 36009, 
адмінбудівля Товариства, кабінет № 59. Відповідальна посадова особа – 

голова ліквідаційної комісії Журавльов Руслан Вікторович. Документи (ма-
теріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного поза-
чергових загальних зборів Товариства, надаються акціонеру особисто для 
ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. 
В день проведення позачергових загальних зборів Товариства ознайомитись 
з документами (матеріалами) можливо у місці проведення загальних зборів. 
Адреса власного  веб-сайту, на  якому  розміщена  інформація  з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http:// 
poltavariba.at24.com.ua// Дата складання переліку акціонерів Товариства, які 
мають право на участь у загальних зборах Товариства: на 24.00 год., 27 лип-
ня 2017 року. 

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

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її 
повноважень.

2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюле-
тенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регла-
менту роботи загальних зборів.

4. Звіт ліквідаційної комісії ПрАТ «ПОЛТАВАРИБА».  Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту ліквідаційної комісії.

5. Затвердження  ліквідаційного балансу  Товариства.
6. Про припинення повноважень членів ліквідаційної комісії Товари-

ства.
Ліквідаційна комісія ПрАТ «ПОЛТАВАРИБА». 

Телефон для довідок Товариства: (0532)594461.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ПолтаваРиБа»
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ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво  
«айПеК»

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

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

1. Загальні відомості: 
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АЙПЕК»; 
Код за ЄДРПОУ: 30057276; 
Місцезнаходження: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятин-

ська, 14; 
Міжміський код, телефон та факс: 044-522-84-71; 
Електронна поштова адреса: ipack@emitent.net.ua; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 30057276.smida.gov.ua; 
Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання 

згоди на вчинення значних правочинів.
2. текст повідомлення: 

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «АЙПЕК» (надалі 
– Товариство), якi вiдбулись 29.06.2017р.(Протокол №2/2017 вiд 
29.06.2017р.) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди на 
вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товари-
ством протягом перiоду з 30.06.2017 р. по 30.09.2017р., в тому числi право-
чини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн 
до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання 
фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв при-
дбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження 
будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди 
нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобів, 
договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сиро-
вини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з 
укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до 
цих договорів. Гранична сукупна вартiсть – не бiльш нiж 250 000 000 (двіс-
ті п’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп. Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 5465,8 тис. грн. тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить – 4573,9%. Загальна кількість голосуючих акцій – 140 
штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах – 140 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення – 140 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «проти» прийняття рішення – 0 штук. Додатковi критерiї для вiднесення 
правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом 
акцiонерного товариства не визначенi.

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. Голова правління ПрАТ «АЙПЕК» Чернікова О.С.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«агРоФоС»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

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

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРОФОС»; 

Код за ЄДРПОУ: 24914236; 
Місцезнаходження: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 3; 
Міжміський код, телефон та факс (044) 490-57-95; 
Електронна поштова адреса: agrofos@emitent.net.ua; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 24914236.smida.gov.ua; 
Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання 

згоди на вчинення значних правочинів.
2. текст повідомлення: 

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «АГРОФОС» 
(надалі – Товариство), якi вiдбулись 29.06.2017 року (Протокол №2/2017 
вiд 29.06.2017р) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди на 
вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товари-
ством протягом перiоду з 30.06.2017р. по 30.09.2017р., в тому числi право-
чини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн 
до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання  або отримання 
фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв при-
дбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження 
будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди 
нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобів, 
договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сиро-
вини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з 
укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до 
цих договорів. Гранична сукупна вартiсть – не бiльш нiж 3 000 000 (три 
мільйони) грн. 00 коп. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 705,1 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить – 
425,5%. Загальна кількість голосуючих акцій – 16 штук. Кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 16 штук. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 
16 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 
рішення – 0 штук. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до знач ного, 
що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не 
визначенi.

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. Голова правління ПрАТ «АГРОФОС» Гавриленко В.М.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I.Загальні відомості: 
1.Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво «СлавгоРодСЬКий аРМатУРНий 
Завод». 

2.Код за ЄДРПОУ: 14308859. 
3.Місцезнаходження: 52580, смт. Славгород, вул. Заводська,1. 
4.Міжміський код, телефон та факс: 0985151401, (0566)347346. 
5.Електронна поштова адреса: saz@emitinfo.com. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: saz.emitinfo.com. 
7.Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
II.текст повідомлення. 

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного право-
чину, назва уповноваженого органу, що його прийняв – рiшення позачерго-
вого засiдання Наглядової ради ПрАТ «САЗ» – 26.06.2017р. Предмет право-
чину. Вирiшили: 1)Звернутися до ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» щодо 
внесення змiн до умов кредитного договору №140815-КЛВ-1 вiд 14.08.2015р., 
а саме: –про продовження строку кредитування до 27.06.2018р., але не 
бiльше нiж на 12 мiсяцiв з дня укладення договору про змiну кредитного 
договору №140815-КЛВ-1 вiд 14.08.2015р.; –про встановлення вiдсоткової 
ставки на рiвнi 21% рiчних по строковiй заборгованостi, 26% рiчних по 
простроченiй заборгованостi. 2) Надати в забезпечення виконання 

зобов’язань вiдповiдно до договору застави №140815-ЗТО-1 вiд 14.08.2015р. 
товари в оборотi вартiстю не менше 5 100 895,00 грн. (п’ять мiльйонiв сто 
тисяч вiсiмсот дев’яносто п’ять гривень) та продовжити строк дiї договору 
застави №140815-ЗТО-1 вiд 14.08.2015 до 27.06.2018р., але не бiльше нiж 
12 мiсяцiв з дня укладення договору про змiну кредитного договору 
№140815-КЛВ-1 вiд 14.08.2015р. 3) Надати повноваження Головi Правлiння 
– Антип’єву Андрiю Юрiйовичу на укладення та пiдписання з ПАТ «БАНК 
КРЕДИТ ДНIПРО» договору про змiну кредитного договору №140815-КЛВ-1 
вiд 14.08.2015р. вiдповiдно до п.1 порядку денного, договору про змiну до-
говору застави №140815-ЗТО-1 вiд 14.08.2015р. вiдповiдно до п.2 порядку 
денного, а також iнших необхiдних документiв щодо укладення правочину 
iз правом самостiйного визначення iнших умов правочину на власний роз-
суд. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства – 6940,75 тис. грн.; Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 27763 тис. грн.; 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках) – 25%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину 
до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi 
статутом акцiонерного товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Найменування посади: Голова правлiння Антип’єв Андрiй 
Юрiйович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
емітента

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 

товаРиСтво «аБС-УКР»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне това-

риство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24720911
1.4. Місцезнаходження емітента: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 

буд.32-В
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 331-71-60
1.6. Електронна поштова адреса емітента: abs-ukr@security-cb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.absu.com.ua 
1.8. Вид особливої інформації: прийняття рішення про розміщення цінних 

паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу.
2. текст повідомлення

26 червня 2017 року Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АБС-УКР» (Протокол б/н від 26.06.2017р.) прийняла рішен-
ня про розміщення облігацій на суму, що перевищує 10 відсотків статутного 
капіталу емітента.

Інформація про параметри випуску та порядок розміщення облігацій: 
Вид, тип: Облігації підприємств цільові незабезпечені серії «А»;
Форма випуску: іменні; Форма існування: без документарні; 
Спосіб розміщення: публічний;
Кількість серій: одна серія;
Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 250 250 000,00 грн. 
Загальна кількість облігацій: 1 430 000 штук., 
Номінальна вартість однієї облігації: 175,00 грн.;
Порядок здійснення розміщення: Укладення договорів з першими 

власниками облігацій буде здійснюватиметься без залучення андерайте-
ра та відбувається через організатора торгівлі Приватне акціонерне то-
вариство «Київська міжнародна фондова біржа» (код за ЄДРПОУ: 
20064500, місце знаходження: 01033 м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 
5 (п’ятий поверх).

Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів (крім інвестиційних 
сертифікатів), на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу 
емітента на 26 червня 2017 року – 625,63%.

Співвідношення (у відсотках) загальної суми цінних паперів (крім інвес-
тиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статут-
ного капіталу емітента на 26 червня 2017 року - 100%.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що роз-
міщуються:

Власники облігацій мають такі права:
власники облігацій мають такі права: 
- право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на 

біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; 
- право подавати облігації до погашення в строки та порядку, встановле-

ними умовами випуску;
- при погашенні облігацій серії А, за наявності чинного Договору про 

участь у будівництві об’єкту нерухомості, умови якого виконано власником 
облігацій, надає право отримати у власність квартиру загальною площею, 
що відповідає кількості облігацій (одна облігація надає право на отримання 
0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраної квартири) у житловому 
будинку №2 другої черги будівництва житлового комплексу з вбудовано-
прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним 
паркінгом на території, обмеженої вулицями Глибочицькою, Студентською 
та Пимоненка у Шевченківському районі м.Києва, який зазначений у відпо-
відному Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості;

- надати Емітенту Лот облігацій відповідної серії для викупу протягом 
терміну обігу облігацій; 

- інші права, встановлені рішенням та Проспектом емісії облігацій та 
чинним законодавством. 

- Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв 

рішення про розміщення цінних паперів, відомості про кількість цінних па-
перів емітента, якими вони володіють:

1. Хомик Оксана Ярославівна – нуль штук цінних паперів.
2. Князєв Ігор Євгенійович – нуль штук цінних паперів.
Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: можливість 

обміну облігацій на власні акції ПрАТ «АБС-УКР» умовами випуску не перед-
бачається.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: можливість до-
строкового погашення облігацій на вимогу їх власників та виплата номіналь-
ної вартості облігацій не передбачена у зв’язку з розміщенням цільових 
облігацій не передбачена у зв’язку з розміщенням цільових облігацій. До-
строкове погашення випуску (серії) облігацій можливе лише за умови здачі 
будинку в експлуатацію раніше запланованого терміну.

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

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

Генеральний директор  Сарахман О.І., 27.06.2017 р. 

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 
"УКРтРаНСгаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 30019801
3. Місцезнаходження 01021, м. Київ, Кловський узвiз, 9/1
4. Міжміський код, телефон та факс (044)280-39-04 (044)461-20-95
5. Електронна поштова адреса varetca-in@utg.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.utg.ua

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

II. текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» (далi – 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» або Товариство) 26 червня 2017 року отримало вiд 
одноосiбного акцiонера Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна 
акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (далi - Компанiя) Рiшення 
акцiонера №113 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА вiд 
23.06.2017 про змiну складу посадових осiб, а саме про обрання члена 
Правлiння Товариства.

 Згiдно з п. 10.2.27 Статуту Товариства до виключної компетенцiї За-
гальних Зборiв акцiонерiв Товариства належить обрання та припинення 

повноважень членiв Правлiння (як в цiлому Правлiння так i окремих членiв), 
в тому числi Президента, Першого Вiце-Президента та Вiце-Президентiв.

 Згiдно з п. 11.4 Статуту Товариства строк повноважень членiв Правлiння 
визначається Загальними Зборами.

 Загальнi Збори акцiонерiв Товариства вирiшили:
Обрати членом Правлiння Товариства Федорову Тетяну Володимирiвну 

з дня, наступного за днем прийняття цього рiшення, строком на три 
мiсяцi.

 Федорова Тетяна Володимирiвна акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не 
володiє. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, 
якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 07.2006-02.2012 
ТОВ  «Райффайзен Лiзинг Аваль» - головний юрист, начальник юридично-
го вiддiлу; 02.2012-07.2015 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - начальник 
управлiння примусового стягнення департаменту проблемних кредитiв; 
07.2015 – 03.2017 Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» - 
начальник Управлiння судової роботи Юридичного департаменту, заступ-
ник начальника департаменту з судової роботи Юридичного департамен-
ту; 03.2017 – по ц.ч. ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» - директор з юридичних питань.

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    олексієнко Сергій 

олександрович
т.в.о. Президента  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.06.2017
(дата)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   
 (044) 5864394
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СПРоСтУваННя
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «лУКоР» 

повідомляє про спростування річної інформації емітента цінних паперів за 
2016 рік, яка була розкрита:

- у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 19.04.2017р. 
о 09:35:25;

- в офіційному друкованому видані Бюлетень «Відомості НКЦПФР» №75 
від 20.04.2017р.;

- на сторінці «www.lukor.com.ua/info.shtml» в мережі Інтернет 
20.04.2017р.;

- шляхом подання до НКЦПФР – 24.04.2017р.
Спростування вказаної інформації здійснюється у зв’язку з тим, що на 

час розкриття інформації, документарне підтвердження про завершення 
аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЛУКОР» за 2016 рік, яке проводило 
ПрАТ «КПМГ Аудит» (код ЄДРПОУ 31032100) у Товариства було відсутнє.

Таким чином дані, що занесені до звіту, зокрема, відомості про аудитор-
ський висновок (звіт) та фінансова інформація Товариства за 2016 рік були 
попередніми і не виражали кінцеву думку аудиторської фірми.

Уточнена річна інформація емітента цінних паперів – приватного акці-
онерного товариства «ЛУКОР», з урахуванням завершеного аудиту фінан-
сової звітності ПрАТ «ЛУКОР» за 2016 рік, буде розкрита відповідно до 
вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
№ 2826 від 03.12.2013р. у той самий спосіб, яким було розкрито попередню 
інформацію та її спростування.

ліквідатор Прат «лУКоР»  григор’єв о.в.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 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: snpo@frunze.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.frunze.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

N
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

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

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн.)

Співвідношення 
ринкової вартості 
майна або послуг, 
що є предметом 

правочину, до 
вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності
(у відсотках)

1. 26.06.2017 р. 676 808,6 6 241 543 10,84
26.06.2017р., протокол 26/06-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське 
НВО» (далі - Товариство) було прийнято рiшення про укладення між То-
вариством та ПАТ «Сбербанк» Додаткової угоди до Договору про відкрит-
тя кредитної лінії на суму 26 млн. дол.США. 
Офіційний курс НБУ станом на 26.06.2017р.: 1 дол.США = 26,0311 грн. 
Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Това-
риства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість 
майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (ві-
сімдесят мільйонів) гривень».
2. 26.06.2017 р. 102 750,478 6 241 543 1,646
26.06.2017р., протокол 26/06-2017, Наглядовою радою Товариства було 
прийнято рiшення про укладення між Товариством та ПАТ «Сбербанк» До-
говору про внесення змін до Договору поруки, що є забезпеченням вико-
нання зобов’язань ДП «Завод ОБ та ВТ» по кредитному договору, укладено-
му ДП «Завод ОБ та ВТ» та ПАТ «Сбербанк» на суму 3 947 220 дол. США. 
Офіційний курс НБУ станом на 26.06.2017р.: 1 дол.США = 26,0311 грн. 
Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Това-
риства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість 
майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (ві-
сімдесят мільйонів) гривень».

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

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

генеральний директор  Цимбал о.Ю. 27.06.2017р.

ПРиватНе  
аКЦIоНеРНе товаРиСтво  

«СтРаХова КоМПаНIя «вУСо»
ПовІдоМлеННя 

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

«Страхова компанiя «ВУСО». 
2. Код за ЄДРПОУ: 31650052. 
3. Місцезнаходження: 03680, мiсто Київ, вулиця Казимира Малеви-

ча, 31. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 500-37-73, (044) 500-37-73. 
5. Електронна поштова адреса: vuso@vuso.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://vuso.ua/ua/kompaniya/otchety-i-
liczenzii/informacziya-ob-emitente.html. 

7. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його 
філій, представництв.

ІІ. текст повідомлення
У зв'язку з виробничою необхiднiстю 22.06.2017 р. Головою Правлiння 

ПрАТ «СК «ВУСО» (Наказ № 26 вiд 22.06.2017 р.) було прийняте рiшення 
про утворення безбалансового Представництва Приватного акціонерного 
товариства «Страхова компанія «ВУСО» в місті Маріуполь за адресою: 
87500, Донецька область, мiсто Маріуполь, проспект Миру, будинок 13. 
Функцiї, якi буде виконувати безбалансове Представництво Приватного 
акціонерного товариства «Страхова компанія «ВУСО» в місті Маріуполь: 
сприяння органiзацiї i здiйсненню статутної дiяльностi, а також представ-
ництво iнтересiв ПрАТ «СК «ВУСО» на території міста Маріуполя та Доне-
цької області, пов'язаних iз укладенням та виконанням договорiв страху-
вання.

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

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

голова Правління  о.в. Мітроніна, 23.06.2017 р.  

ПУБлIчНе  
аКЦIоНеРНе товаРиСтво  

«одяг»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
про емітента

Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Одяг» 

Код за ЄДРПОУ: 01554249. 
Місцезнаходження :76007, Iвано-Франкiвськ , Максимовича, 8. 
Телефон  (03422) 6-66-55 
Електронна поштова адреса: odyagvat@ukr.net Адреса сторінки ме-

режі інтернет www.odyah.pat.ua
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
За рішенням загальних зборів акціонерів протокол від 23.06.2017 р. в 

зв’язку зi змiною типу Товариства припинено повноваження:
Голови наглядової ради Сухомлин Любові Олександрiвни Володіє 

часткою в СК емітента – 77,23%. Члена Наглядової ради Ляхович Мар’яни 
Володимирiвни Володіє часткою в СК емітента – 0,034%. Члена Нагля-
дової ради Мигович Нiни Володимирiвни Володіє часткою в СК емітента 
– 0,011 %. Посадові особи перебували на займаних посадах 14 років

Обрано: Голову наглядової ради Сухомлин Любов Олександрiвну 
Володіє часткою в СК емітента – 77,23%. Попередня посада – Голова 
наглядової ради ПАТ «Одяг», Приватний пiдприємець. Члена Наглядової 
ради Ляхович Мар’яну Володимирiвну Володіє часткою в СК емітента – 
0,034%. Попередня посада – Член наглядової ради ПАТ «Одяг», Лiкар, 
мiська лiкарня м.Калуш.». Член Наглядової ради Мигович Нiну 
Володимирiвну Володіє часткою в СК емітента – 0,011%. Попередня по-
сада – Член наглядової ради, iнспектор з кадрiв ПАТ «Одяг». Наглядова 
рада обрана на термін – 3 роки. 

Вищевказані посадові особи, згоди на публікацію паспортних даних не 
надали, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не ма-
ють.

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

генеральний директор  Куцинда М.С
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ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«доМоБУдIвНий КоМБIНат №3»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство «Домобудiвний комбiнат 
№3»

2. Код за ЄДРПОУ 04012773
3. Місцезнаходження 03061, Київ,  

просп. Вiдрадний,103
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 497-02-80 (044) 497-02-80

5. Електронна поштова адреса info@dbk3.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://dbk3.pat.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшення про обрання прийнято на засiданнi Наглядової ради Това-

риства 27.06.2017 р. (Протокол № 1 вiд 27.06.2017 р.) Пiдстава: рiшення 
членiв Наглядової ради Товариства. Посадова особа Маркевич Василь 
Альбiнович (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо 
паспортних даних не отримано) є предcтавником акцiонера ТОВ «Юри-
дична компанiя «Протекта», (код ЄДРПОУ 34979855, розмiр пакету 
акцiй, якi належать акцiонеру 9,7178%) обрана на посаду Голова На-
глядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Термiн повноважень – 3 (три) роки. Iншi посади, яка 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 2014 – ПАТ «АК САТЕР» 
– iнженер турбiнної дiльницi, 2015 – 2016 головний енергетик 
ТОВ «Компас Груп», 2016 – енергетик ТОВ «ЦМК103», розмiр пакету 
акцiй, якi належать цiй особi: 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 Сухоросов Iван Михайлович

Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.06.2017
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«галС-К»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

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

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАЛС-К»; Код за ЄДРПОУ: 31566427; 

Місцезнаходження:17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзаль-
на, буд. 3, кв. 3; 

Міжміський код, телефон та факс:(04637) 3-17-45, (044) 490-57-95; 
Електронна поштова адреса: galsk@emitent.net.ua; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:31566427.smida.gov.ua; 
Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання 

згоди на вчинення значних правочинів.
2. текст повідомлення: 

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ГАЛС-К» (нада-
лі – Товариство), якi вiдбулись 29.06.2017 року (Протокол №2/2017 вiд 
29.06.2017р.) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди на 
вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товари-
ством протягом перiоду з 30.06.2017 р. по 30.09.2017р., в тому числi право-
чини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн 
до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання 
фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв при-
дбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження 
будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди 
нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобів, 
договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сиро-
вини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з 
укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до 
цих договорів. Гранична сукупна вартiсть – не бiльш нiж 300 000 000 (трис-
та мільйонів) грн. 00 коп. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 70 077,5 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
– 428%. Загальна кількість голосуючих акцій – 1500 штук. Кількість голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 1500 штук. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 
1500 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий няття 
рішення – 0 штук. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до зна-
чного, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товари-
ства не визначенi.

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. Голова правління ПрАТ «ГАЛС-К»  Євстратов М.А.

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "БОЛГРАД СОЛАР"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

37012088

3. Місцезнаходження емітента 68731 Одеська обл., с.Залiзничне 
Толбухiна, 92

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0482390583 0482390583

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

info@bolgradsolar.com.ua

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

bolgradsolar.com.ua

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

2. текст повідомлення
Повноваження Генерального директора Смолiна Максима Сергiйовича ( 

дана особа не надала згоду щодо розмiщення його паспортних даних ) припине-
но 26.06.2017 р. (дата вчинення дiї 26.06.2017) Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi - 3 роки 6 мiс. Рiшення прийнято Наглядо-
вою Радою Товариства, протокол засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 
26.06.2017 р. на пiдставi п.1 ст. 36 КЗпП України 26 червня 2017 року. 

Генеральний директор Баранов Володимир Михайлович ( дана особа 
не надала згоду щодо розмiщення його паспортних даних ) призначено 
27.06.2017 р. (дата вчинення дiї 26.06.2017) Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який призначено особу 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв - заступник голови правлiння, заступник генерального директора, 
менеджер з розвитку проектiв в регiонах, начальник РСВ, заступник голов-
ного iнженера. Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства, прото-
кол засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 26.06.2017 р.

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.
Генеральний директор ____________ Смолiн Максим Сергiйович

М.П.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “БолгРад СолаР”
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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 товари-
ство "Готель Голосiївський"

2. Код за ЄДРПОУ 03358529
3. Місцезнаходження 03127, м. Київ, проспект 

Голосіївський, 93
4. Міжміський код, телефон 
та факс

044 259-76-73; 044 258-29-10

5. Електронна поштова 
адреса

jurist@hotelgolos.kiev.ua

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

http://hotelgolos.com/

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

II. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину – 29.06.2017р.; 
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення – позачергові 

загальнi збори акціонерів Товариства;
Предмет правочину: Прийняте рішення позачергових загальних 

зборів акціонерів Товариства, що відбулися 29.06.2017 року, (Протокол 
№ 29-06/2017 від 29.06.2017р.) про надання поруки, на передачу в іпо-
теку та/або заставу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АК-
ЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (ідентифікаційний код 23697280) 
нерухомого та рухомого майна, майнових прав, що належить Товари-
ству на праві приватної власності/буде належати в майбутньому, шля-

хом укладення з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІО-
НЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» відповідних договорів іпотеки та 
застави майна/майнових прав (з правом включення умов про відсту-
плення права вимоги на предмет застави з відкладальною обстави-
ною), з метою забезпечення виконання зобов’язань за кредитом  
ТОВ «СОНАС» (ідентифікаційний код 40551421) перед ПУБЛІЧНИМ 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» 
за договорами, які укладені/будуть укладені між АБ «УКРГАЗБАНК» та 
ТОВ «СОНАС». 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 
80 000 000 грн. 00 коп. (вісімдесят мільйонів гривень 00 копiйок);

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi -20 762 000 грн. 00 коп. (двадцять мільйонів сімсот шістдесят дві 
тисячі гривень 00 копiйок);

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 385,32 %; 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцій 60 906 859 (шістдесят мільйонів 
дев’ятсот шість тисяч вісімсом п’ятдесят дев'ять). 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах - 60 870 613 (шiстдесят мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят тисяч шістсот 
тринадцятьма) голосами, що складає 99,94% вiдсоткiв голосiв вiд загаль-
ної кiлькостi голосуючих акцій; 

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 60 870 613 
(шiстдесят мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят тисяч шiстсот тринадцятьма) голоса 
та «проти» -0, прийнято рiшення;

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 Кондратьєва Наталiя Мирославiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 29.06.2017р.

(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“готелЬ голоСIївСЬКий”

Втрачене свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 181/1/11 від 
31.03.2011 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондово-

го ринку Публічному акціонерному товариству «Полтавакондитер», вважа-
ти недійсним.

ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ПолтаваКоНдитеР»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АБС-УКР 20
2. ПРАТ АГРОФОС 19
3. ПРАТ АЙПЕК 19
4. ПАТ БАНК СІЧ 9
5. ТОВ БЕТОН КОМПЛЕКС 17
6. ПРАТ БІОЛІК 8
7. ПРАТ БОЛГРАД СОЛАР 22
8. ПРАТ ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 14
9. ПРАТ ГАЛС-К 22
10. ПРАТ ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ 23
11. ПРАТ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №3 22
12. ПРАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 12
13. ПРАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО 11
14. ПРАТ ЗЕВС КЕРАМІКА 12
15. ТОВ ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД» 16
16. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ВУГІЛЛЯ 18
17. ПРАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 10
18. ПАТ КІЦМАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 14
19. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 9
20. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 7
21. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» 10
22. ПРАТ ЛУКОР 21
23. ПРАТ МОНОМАХ 18
24. ПАТ МОТОР-БАНК 23
25. ПАТ ОДЯГ 21
26. ВАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» 6
27. ПРАТ ПОЛТАВАКОНДИТЕР 23
28. ПРАТ ПОЛТАВАРИБА 18
29. ПАТ ПРОКРЕДИТ БАНК 17
30. ПРАТ РАХІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 15
31. ПАТ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ 7
32. ПАТ СИСТЕМА 14
33. ПРАТ СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 19
34. ПРАТ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНЕ ТА КОНСТРУКТОРСЬКО ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО 

«ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ»
15

35. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» 21
36. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 21
37. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 13
38. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6 15
39. ВАТ УКРОЛІЯЖИРПРОМ 8
40. ПАТ УКРСОЦБАНК 8
41. ПАТ УКРТРАНСГАЗ 20
42. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 6

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 № 17121
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
29.06.2017 р. 


