
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«28» серпня 2018  м. Київ  № 584

Про видачу ліцензій на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку-діяльності з торгівлі 
цінними паперами ПАТ «РВС 
БАНК», ідентифікаційний 
код юридичної особи 
39849797

За підсумками розгляду заяви від 25.06.2018 №1984/04 
(вх. №22716 від 27.06.2018) та документів, поданих за-
явником до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку на видачу ліцензії на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
торгівлі цінними паперами, відповідно до Порядку та 
умов видачі ліцензії на провадження окремих видів про-
фесійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних 
паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 

та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
01.06.2013 за № 854/23386 (зі змінами), Національна ко-
місія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комі-
сія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИ-

СТВУ «РВС БАНК» (04071, місто Київ, вулиця Введен-
ська, будинок 29/58, ідентифікаційний код юридичної 
особи 39849797) ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: брокерської діяльності, ди-
лерської діяльності, діяльності з управління цінними 
паперами.

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів; оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії Д. Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 584 від 28.08.2018 р. 
Рішення Комісії № 585 від 28.08.2018 р. 
Рішення Комісії № 586 від 28.08.2018 р. 
Рішення Комісії № 591 від 28.08.2018 р. 
Рішення Комісії № 592 від 28.08.2018 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

№165 (2918) 30.08.2018 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«28» серпня 2018  м. Київ  № 585
Щодо видачі ліцензії на прова-
дження професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів) - депозитарної 
діяльності, а саме:депозитарної 
діяльності депозитарної уста-
нови ПАТ «РВС БАНК», іденти-
фікаційний код юридичної осо-
би 39849797

За підсумками розгляду заяви від 07.06.2018 № 520/18 
(вх. Комісії від 08.06.2018 № 20067) та документів, пода-
них заявником до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія) на видачу ліцензії на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності, а саме: 
депозитарної діяльності депозитарної установи, відповід-
но до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження 
окремих видів професійної діяльності на фондовому рин-
ку (ринку цінних паперів), затверджених рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.05.2013 № 817 (зі змінами), зареєстрованих в Міністер-
стві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, 

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

1. Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИ-
СТВУ «РВС БАНК» (04071, місто Київ, вулиця Введенська, 
будинок 29/58/; ідентифікаційний код юридичної особи 
39849797) ліцензії на провадження професійної діяльнос-
ті на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме: 
депозитарної діяльності депозитарної установи.

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників фондового ринку та забезпечити оприлюднен-
ня цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії Д. Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я

«28» серпня 2018 р. м. Київ № 586
Про видачу ліцензії на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому рин-
ку – діяльності з управління 
активами інституційних ін-
весторів (діяльності з управ-
ління активами) ТОВ «КУА 
«АЛЬТА ІНВЕСТМЕНТ»

За підсумками розгляду заяви та документів (вх. Комі-

сії № 18581 від 25.05.2018 р.), поданих ТОВАРИСТВОМ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТА ІНВЕСТМЕНТ» до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
на видачу ліцензії на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку відповідно до Ліцензійних 
умов провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами), затверджених рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 
2013 року № 1281, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 
України від 12 вересня 2013 року за № 1576/24108 (зі 
змінами), 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Видати ліцензію на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«АЛЬТА ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи 41902440).

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників фондового ринку та оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
28.08.2018  м. Київ  № 591

Щодо реалізації організа-
ційного, технічного, ре-
сурсного забезпечення та 
впровадження роботи цен-
тру збору фінансової звіт-
ності 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову 

звітність в Україні», Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до Порядку подання фінан-
сової звітності» від 11.07.2018 № 547, на підставі Мемо-
рандуму про взаєморозуміння щодо розробки і запрова-
дження системи фінансової звітності від 18.12.17 
№ 102/15 (далі – Меморандум), Національна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Уповноважити Державну установу «Агентство з роз-

витку інфраструктури фондового ринку України» (код 
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ЄДРПОУ 21676262) здійснювати організаційне, технічне, 
ресурсне забезпечення впровадження та роботи центру 
збору фінансової звітності та консолідованої фінансо-
вої звітності, складеної на основі таксономії фінансової 
звітності за міжнародними стандартами фінансової 
звітності.

2. Державній установі «Агентство з розвитку інфра-
структури фондового ринку України» (І. Доброван), Де-
партаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко), Де-
партаменту систематизації та аналізу фінансової 
звітності учасників ринків капіталу та пруденційного на-
гляду (К.Рафальська), Юридичному департаменту  
(І. Мартиненко) розробити проект концептуальних засад 
діяльності центру збору фінансової звітності та консолі-
дованої фінансової звітності, складеної на основі таксо-
номії фінансової звітності за міжнародними стандартами 
фінансової звітності.

3. Державній установі «Агентство з розвитку інфра-
структури фондового ринку України» (І. Доброван) роз-
робити:

- проекти договорів, якими будуть визначатися госпо-
дарські відносини між Державною установою «Агентство 
з розвитку інфраструктури фондового ринку України» та 
Регуляторами, визначеними у Меморандумі;

- проект Методики розрахунку планової вартості об-
слуговування та підтримки діяльності системи фінансо-
вої звітності. 

4. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій 
(О.Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії. 

5. Юридичному департаменту (I.Мартиненко) напра-
вити це рішення до Державної установи «Агентство з 
розвитку інфраструктури фондового ринку України» та 
забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційно-
му веб-сайті Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за 
собою.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
28.08.2018  м. Київ  № 592

Про внесення змін до По-
ложення про Державну 
установу «Агентство з роз-
витку інфраструктури фон-
дового ринку України»

Відповідно до Господарського кодексу України, Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Порядку подання фінансової звіт-
ності» від 11.07.2018 № 547, Указу Президента України 
23 листопада 2011 року № 1063/2011 «Про Національну 
комісію з цінних паперів та фондового ринку», рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 28.08.2018 № 591 «Щодо реалізації організаційного, 
технічного, ресурсного забезпечення та впровадження 
роботи центру збору фінансової звітності». 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Унести зміни до Положення про Державну установу 

«Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку 
України», затвердженого рішенням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 29.07.98 №94 (у 
редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 19 січня 2016 року N 94), виклавши 
його в новій редакції, що додається.

2. Доручити директору Державної установи «Агент-
ство з розвитку інфраструктури фондового ринку 
України» Добровану І.Р. особисто або через уповноваже-
ного представника, в установленому чинним законодав-
ством порядку:

забезпечити державну реєстрацію нової редакції По-
ложення про Державну установу «Агентство з розвитку 
інфраструктури фондового ринку України»;

здійснити інші необхідні реєстраційні дії відповідно до 
законодавства.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій 
(О.Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії. 

4. Юридичному департаменту (I.Мартиненко) забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за 
собою.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
від 29.07.1998 року №94

у редакції Рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку 
від 28.08.2018 року № 592

Положення
про ДЕРЖАВНУ УСТАНОВУ «АГЕНТСТВО З 

РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ 
УКРАЇНИ» 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ 
ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ» (далі 
- Агентство) створена Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку на підставі рішення Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 29 липня 1998 року 
№ 94 та віднесена до сфери управління Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) на 
підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від  
05 квітня 2012 року №183-р з метою організаційного, тех-
нічного, ресурсного забезпечення реалізації повноважень 
Комісії в сфері регулювання ринку цінних паперів та розви-
тку інфраструктури фондового ринку України.

Агентство є правонаступником Державного підприєм-
ства «Інформаційно-видавничий центр «Відомості Наці-
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ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
зареєстрованого 02.10.2006 року Голосіївською район-
ною у місті Києві державною адміністрацією, номер за-
пису про державну реєстрацію 1 068 102 0000 016904, в 
результаті проведення реорганізації Державного підпри-
ємства «Інформаційно-видавничий центр «Відомості На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
шляхом приєднання до Агентства у відповідності до рі-
шення Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 20.08.2015 року №1315.

1. Юридичний статус та місцезнаходження Агент-
ства

1.1. Агентство у своїй діяльності керується Конституці-
єю України, чинним законодавством України та цим По-
ложенням.

1.2. Агентство є юридичною особою. За організаційно-
правовою формою Агентство є державною установою.

1.3. Агентство веде самостійний баланс, має поточні, 
валютні та інші рахунки в установах банків, печатку із зо-
браженням Державного Герба України та власним на-
йменуванням, штампи, емблеми, затверджені у встанов-
леному порядку, товарний, фірмовий знак чи знак 
обслуговування, може набувати права на інші об'єкти ін-
телектуальної власності.

1.4. Повне найменування Агентства:
українською мовою: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «АГЕНТ-

СТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО 
РИНКУ УКРАЇНИ»;

російською мовою: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ «АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ФОНДОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ»;

англійською мовою: OFFICIAL BODY «STOCK MARKET 
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AGENCY OF 
UKRAINE»;

1.5. Скорочене найменування Агентства:
українською мовою: ДУ «АРІФРУ»;
російською мовою: ГУ «АРИФРУ»;
англійською мовою: SMIDA.
1.6. Місцезнаходження Агентства: 03150, м. Київ, 

вул. Антоновича, 51, офіс 1206.
2. Мета, основні напрями та предмет діяльності 

Агентства
2.1. Агентство створено з метою організаційного, тех-

нічного, ресурсного забезпечення реалізації повнова-
жень Комісії в сфері регулювання ринку цінних паперів 
та розвитку інфраструктури фондового ринку України.

2.2. Основними напрямами та предметом діяльності 
Агентства є:

2.2.1. створення та ведення інформаційних баз даних 
про ринок цінних паперів для інформаційного забезпе-
чення діяльності Комісії та її територіальних органів, 
учасників фондового ринку та інших осіб;

2.2.2. створення та ведення реєстрів баз даних щодо 
діяльності учасників фондового ринку в електронній 
формі;

2.2.3. створення, розробка та розповсюдження 
програмного-технічного забезпечення серед учасників 
фондового ринку, участь у його сертифікації Комісією;

2.2.4. утримання та забезпечення функціонування ін-
формаційних масивів даних про емітентів цінних папе-
рів, фінансової звітності та консолідованої фінансової 

звітності, складеної на основі таксономії фінансової звіт-
ності за міжнародними стандартами фінансової звітнос-
ті;

2.2.5. розвиток інфраструктури фондового ринку;
2.2.6. підвищення інвестиційної привабливості фондо-

вого ринку;
2.2.7. одержання, збирання, створення, поширення, 

зберігання і використання інформації про діяльність На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
задоволення інформаційних потреб держави, учасників 
фондового ринку, громадських об'єднань, пересічних 
громадян про діяльність Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку та з питань формування дер-
жавної політики на ринку цінних паперів щодо сприяння 
розвитку та функціонуванню фондового ринку на сучас-
ному етапі;

2.2.8. видавнича діяльність - підготовка, випуск, ви-
дання та розповсюдження державного офіційного друко-
ваного видання Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку - бюлетеня «Відомості Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку», іншої ін-
формаційної продукції щодо функціонування і діяльності 
фондового ринку.

2.2.9. здійснення просвітницької, освітньої та 
роз'яснювальної діяльності на фондовому ринку, підго-
товка навчально-методичних матеріалів з питань діяль-
ності на фондовому ринку;

2.2.10. рекламна діяльність на фондовому ринку;
2.2.11. аналітична та дослідницька діяльність на фон-

довому ринку;
2.2.12. регулювання та сприяння ефективному веден-

ню економічної діяльності.
2.2.13. здійснення інших видів діяльності, що не су-

перечать чинному законодавству.
3. Права та обов'язки Агентства
3.1. Для досягнення мети, з якою створено Агентство, 

та забезпечення виконання напрямів його діяльності 
Агентство:

3.1.1. бере участь у розробці стратегії розвитку інфра-
структури фондового ринку України;

3.1.2. готує пропозиції щодо вдосконалення механізму 
регулювання ринку цінних паперів України, захисту прав 
інвесторів, інформаційної та економічної безпеки інфра-
структури фондового ринку України;

3.1.3. організовує вивчення роботи інфраструктури 
світових фондових ринків, розповсюдження прогресив-
них технологій міжнародних ринків капіталу з метою ак-
тивізації інвестиційних процесів в Україні, проводить кон-
ференції, семінари, тренінги, круглі столи, навчальні 
програми, виставки, конкурси, у тому числі міжнародні, 
пов'язані з діяльністю фондового ринку, для населення 
та учасників фондового ринку;

3.1.4. здійснює організаційне, технічне та ресурсне за-
безпечення затверджених Комісією проектів і програм 
розвитку ринку цінних паперів України та його інфра-
структури;

3.1.5. виконує функції редакції офіційного друкованого 
видання Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку - бюлетеня «Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку»;

3.1.6. виконує функції щодо організаційного, технічно-
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го, ресурсного забезпечення впровадження та роботи 
центру збору фінансової звітності та консолідованої фі-
нансової звітності, складеної на основі таксономії фінан-
сової звітності за міжнародними стандартами фінансової 
звітності;

3.1.7. здійснює інші функції, покладені на Агентство 
Комісією.

3.2. Для виконання покладених обов’язків Агентство 
має право:

3.2.1. здійснювати самостійну господарсько-фінансову 
діяльність відповідно до правочинів, вчинених з іншими 
підприємствами та організаціями та відповідно до чинно-
го законодавства України, зокрема, реалізовувати про-
дукцію та надавати послуги, розпоряджатися коштами, 
одержаними від своєї діяльності, що залишаються після 
сплати податків та інших обов'язкових платежів;

3.2.2. укладати від власного імені договори та інші 
правочини, набувати майнові та немайнові права, нести 
зобов'язання, виступати позивачем та відповідачем у су-
дах всіх інстанцій та юрисдикцій, третейському суді;

3.2.3. вести зовнішньоекономічну діяльність відповід-
но до напрямів своєї діяльності;

3.2.4. створювати постійно діючі та/або тимчасові 
науково-дослідні групи з питань розробки, супроводжен-
ня та координації програм і проектів, що є предметом ді-
яльності Агентства;

3.2.5. залучати на контрактній основі вітчизняних та 
іноземних вчених, фахівців та експертів для виконання 
ними робіт та надання послуг, пов'язаних з діяльністю 
Агентства;

3.2.6. залучати підприємства та організації, а також 
фізичних осіб для виконання ними робіт та надання по-
слуг, пов'язаних з діяльністю Агентства;

3.2.7. брати участь у роботі міжнародних конференцій, 
конгресів, симпозіумів і нарад з питань розвитку фондо-
вого ринку та інших суміжних проблем;

3.2.8. відряджати як на території України, так і за її 
межі працівників Агентства;

3.2.9. удосконалювати існуючі програмно-технічні 
комплекси з метою забезпечення безперебійного функці-
онування інформаційних баз даних щодо діяльності фон-
дового ринку;

3.2.10. придбавати за власний кошт елементи облад-
нання, апаратного та програмного забезпечення та про-
ведення необхідних робіт з метою реалізації напрямів 
діяльності Агентства;

3.2.11. за рішенням Колегії Агентства створювати та 
ліквідовувати дочірні підприємства, філії, відділення, 
представництва Агентства, затверджувати положення 
про дочірні підприємства, філії, відділення, представни-
цтва Агентства, вносити до них зміни та доповнення;

3.2.12. за рішенням Колегії Агентства передавати в 
оперативне управління чи тимчасове користування, як з 
оплатою, так і на безоплатній основі, майно, що знахо-
диться на балансі Агентства, підпорядкованим дочірнім 
підприємствам, філіям, відділенням, представництвам 
Агентства;

3.2.13. затверджувати фінансові плани, кошториси, 
штатні розклади та фонд оплати праці працівників підпо-
рядкованих дочірніх підприємств, філій, відділень, пред-
ставництв Агентства, здійснювати контроль за виконан-

ням цих фінансових планів;
3.2.14. контролювати господарську діяльність підпо-

рядкованих дочірніх підприємств, філій, відділень, пред-
ставництв Агентства та виконання покладених на них 
функцій;

3.2.15. укладати контракти з керівниками підпорядко-
ваних дочірніх підприємств, філій, відділень, представ-
ництв Агентства відповідно до законодавства та уста-
новчих документів;

3.2.16. утворювати експертні, науково-технічні та кон-
сультаційні ради при Агентстві для забезпечення вико-
нання проектів програм, затверджених Комісією;

3.2.17. створювати авторські колективи (на контрак-
тній основі) для підготовки проектів законів, інших нор-
мативних документів та їх експертизи;

3.2.18. здійснювати публікацію інформації стосовно 
учасників фондового ринку в офіційних друкованих ви-
даннях;

3.2.19. сприяти при розкритті інформації учасниками 
фондового ринку;

3.2.20. здійснювати інші дії, які не суперечать законо-
давству України;

3.2.21. представляти в установленому порядку інтер-
еси Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку в інформаційних агентствах, пресі й телекомуніка-
ціях.

3.3. Агентство здійснює свої повноваження безпосе-
редньо або через засновані Агентством представництва, 
філії, відділення та дочірні підприємства.

4. Управління Агентством
4.1. Національна комісія з цінних паперів та фондово-

го ринку:
4.1.1. затверджує Положення про Агентство, вносить 

до нього зміни та доповнення;
4.1.2. затверджує кількісний та особовий склад Колегії 

Агентства та вносить, у разі необхідності, зміни до осо-
бового складу Колегії;

4.1.3. призначає та звільняє Директора Агентства від-
повідно до вимог чинного законодавства України;

4.1.4. затверджує програми Агентства щодо розвитку 
фондового ринку України та його інфраструктури.

4.2. Органами управління Агентством є Колегія та Ди-
ректор.

5. Колегія Агентства
5.1. До складу Колегії Агентства входять Голова Коле-

гії та члени Колегії.
5.2. До повноважень Колегії Агентства належать:
5.2.1. внесення на затвердження Комісією програм 

Агентства щодо розвитку фондового ринку України та 
його інфраструктури;

5.2.2. затвердження річної програми діяльності Агент-
ства та звіту Директора про її виконання;

5.2.3. погодження фінансових планів, змін до фінансо-
вих планів Агентства та підпорядкованих йому дочірніх 
підприємств, філій, відділень, представництв Агентства 
та звіту директора Агентства про їх виконання;

5.2.4. затвердження незалежної аудиторської фірми 
(аудитора) для надання аудиторських послуг Агентству, 
ознайомлення із звітом незалежного аудитора.

5.2.5. погодження тарифів на формування послуг та 
робіт Агентства;
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5.2.6. затвердження штатного розкладу, фонду оплати 
праці працівників Агентства, визначення розміру і поряд-
ку оплати праці працівників;

5.2.7. здійснення контролю за виконанням фінансових 
планів Агентства, підпорядкованих йому дочірніх підпри-
ємств, філій, відділень, представництв Агентства, про-
грам розвитку фондового ринку та діяльністю посадових 
осіб Агентства, розгляд фінансової звітності Агентства.

5.3. Колегія щорічно інформує Комісію про річні фінан-
сові плани, річні програми діяльності Агентства та про 
стан їх виконання.

5.4. Організаційною формою роботи Колегії є засідан-
ня, які проводяться у разі необхідності, але не рідше од-
ного разу на квартал.

5.6. Робота Колегії організовується відповідно до пла-
ну засідань на рік, затвердженого Головою Колегії.

5.7. Дата, час, місце проведення та порядок денний 
засідання визначаються Головою Колегії. 

5.8. Для розгляду на засіданні Колегії подаються такі 
документи: 

проект порядку денного засідання Колегії із зазначен-
ням доповідачів з кожного питання; 

довідка з питань порядку денного засідання із викла-
денням обґрунтованих висновків та пропозицій;

проект рішення Колегії;
перелік членів Колегії;
перелік запрошених осіб;
довідковий матеріал.
5.9. Членам Колегії матеріали надаються не пізніше 

ніж за один день до проведення засідання.
5.10. Засідання Колегії веде Голова Колегії, а у разі 

його відсутності - один з членів Колегії за дорученням 
Голови Колегії.

5.11. Члени Колегії беруть участь у засіданні осо-
бисто.

5.12. Засідання проводиться у разі, якщо у ньому бе-
руть участь більшість членів Колегії.

5.13. Рішення з порядку денного засідання Колегії при-
ймаються членами Колегії шляхом голосування. Рішен-
ня вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 
більшість присутніх на засіданні членів Колегії.

5.14. Рішення Колегії оформлюються протоколами, які 
ведуться уповноваженою на це Головою Колегії особою 
та підписуються у двох примірниках головуючим на засі-
данні та присутніми на засіданні членами Колегії.

5.15. Рішення Колегії реалізуються Директором шля-
хом видання наказів та розпоряджень, якщо інше не пе-
редбачено рішенням.

5.16. Один примірник матеріалів засідань Колегії збе-
рігається у Голови Колегії, другий - надається Агентству 
не пізніше трьох робочих днів з моменту прийняття від-
повідних рішень.

5.17. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан ви-
конання прийнятих нею рішень.

6. Директор Агентства
6.1. До повноважень Директора належать:
6.1.1. керівництво діяльністю Агентства;
6.1.2. забезпечення виконання рішень Комісії та Коле-

гії Агентства;
6.1.3. підписання й затвердження документів в межах 

наданих повноважень;

6.1.4. організація поточної роботи Агентства;
6.1.5. видання наказів та розпоряджень з питань ді-

яльності Агентства, організація та контроль за їх вико-
нанням;

6.1.6. прийняття та звільнення з роботи працівників, 
заохочення працівників Агентства та застосування до 
них заходів дисциплінарного стягнення;

6.1.7. право самостійного розпорядження коштами та 
майном Агентства, придбаним за рахунок його господар-
ської діяльності в порядку, встановленому законодав-
ством України та цим Положенням.

6.1.8. призначення заступника (заступників) Директо-
ра Агентства згідно штатного розкладу;

6.1.9. укладення трудових договорів, договорів на ви-
конання робіт і надання послуг з підприємствами та ор-
ганізаціями, фізичними особами відповідно до затвер-
джених програм, планів діяльності Агентства;

6.1.10. здійснення дій від імені Агентства без довіре-
ності, розпорядження коштами у межах своїх повнова-
жень та в інтересах Агентства;

6.1.11. призначення та звільнення з роботи, за пого-
дженням з головою Колегії Агентства, керівників підпо-
рядкованих дочірніх підприємств, філій, відділень, пред-
ставництв Агентства;

6.1.12. притягнення до дисциплінарної відповідаль-
ності керівників підпорядкованих дочірніх підприємств, 
філій, відділень, представництв Агентства за порушення 
трудової дисципліни та в інших випадках, передбачених 
чинним законодавством;

6.1.13. затвердження та підписання посадових інструк-
цій щодо діяльності працівників Агентства;

6.1.14. затвердження та підписання Положень про 
структурні підрозділи (відділи) Агентства;

6.2. Обов’язки Директора:
6.2.1. організація виконання рішень Комісії та Колегії 

Агентства, роботи працівників та виконання цього Поло-
ження.

6.2.2. подання на розгляд Колегії звітів незалежних ау-
диторів щодо фінансової звітності Агентства, проекту 
річної програми діяльності Агентства, проектів програм 
Агентства щодо розвитку фондового ринку України та 
його інфраструктури та звітів про їх виконання;

6.2.3. подання на розгляд та затвердження Колегією 
проектів договорів, вартість яких дорівнює або переви-
щує 200 (двісті) тисяч гривень;

6.2.4. подання на розгляд та затвердження Колегією 
питання щодо утворення та ліквідації дочірніх підпри-
ємств, філій, відділень, представництв Агентства та по-
дання Колегії на затвердження положень про них;

6.2.5. сприяння при виконанні Колегією Агентства пов-
новажень, передбачених цим Положенням.

6.3. У разі відсутності Директора або неможливості ви-
конання ним своїх обов'язків виконання обов'язків Ди-
ректора покладається на його заступника (заступників) 
або на особу, на яку покладення таких обов’язків визна-
чено відповідним наказом Директора.

7. Майно Агентства
7.1. Майно Агентства формується за рахунок майна, 

переданого йому Комісією, у тому числі бюджетних ко-
штів, доходів від госпрозрахункової діяльності Агентства, 
інших надходжень, не заборонених законодавством.
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7.2. Майно Агентства, що сформовано за рахунок май-
на переданого йому Комісією, чи бюджетних коштів є 
об'єктом права державної власності та перебуває у по-
вному господарському віданні Агентства. Відчуження 
майна Агентства, крім випадків передбачених п. 3.2.11. 
цього Положення, здійснюється відповідно до рішення 
Комісії у порядку, встановленому законодавством.

7.3. Майно Агентства, що сформовано за рахунок до-
ходів від госпрозрахункової діяльності Агентства, інших 
надходжень, не заборонених законодавством є власніс-
тю Агентства.

7.4. Агентство несе відповідальність за своїми 
зобов'язаннями згідно із законодавством.

7.5. Агентство розпоряджається майном, придбаним 
за рахунок господарської діяльності (у тому числі спи-
сання з балансу у зв'язку з непридатністю, моральним 
або фізичним зношенням), що здійснюється Агентством 
самостійно в порядку, встановленому законодавством 
України.

8. Припинення діяльності Агентства
8.1. Припинення діяльності Агентства здійснюється 

відповідно до законодавства України.
8.2. Грошові кошти та майно, що належать Агентству, 

в тому числі, майно, що було передано йому Комісією, 
після всіх розрахунків передаються Комісії, якщо інше не 
буде передбачено рішенням Комісії.

8.3. Ліквідація вважається завершеною, а Агентство 
таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесен-
ня запису про це до відповідного державного реєстру.

8.4. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідаль-
ність за збитки, завдані нею Агентству, Комісії, а також 
третім особам відповідно до законодавства України.

8.5. У разі реорганізації або ліквідації Агентства ви-

вільнюваним працівникам надаються гарантії та компен-
сації, встановлені законодавством України.

8.6. Ліквідація чи реорганізація (злиття, приєднання, 
поділ, перетворення) Агентства проводиться за рішен-
ням Комісії або за рішенням суду в порядку, визначеному 
законодавством.

8.7. Підпорядковані дочірні підприємства, філії, відді-
лення, представництва Агентства створюються, реорга-
нізуються та ліквідуються відповідно до цього Положен-
ня, Положення про підпорядковані дочірні підприємства, 
філії, відділення, представництва Агентства та законо-
давства України.

8.8. Питання щодо ліквідації підпорядкованих дочірніх 
підприємств, філій, відділень, представництв Агентства 
виноситься Директором Агентства на розгляд Колегії 
Агентства.

8.9. Підставами для ліквідації підпорядкованих дочір-
ніх підприємств, філій, відділень, представництв Агент-
ства є:

8.9.1 невиконання функцій, покладених Агентством на 
підпорядковані дочірні підприємства, філії, відділення, 
представництва Агентства;

8.9.2 неподання Агентству протягом шести місяців 
звітної та іншої інформації, обов'язковість надання якої 
визначено Положеннями про підпорядковані дочірні під-
приємства, філії, відділення, представництва Агентства;

8.9.3 в інших випадках, передбачених чинним законо-
давством.

8.10 Рішення щодо ліквідації підпорядкованих дочірніх 
підприємств, філій, відділень, представництв Агентства 
затверджується відповідним рішенням Колегії Агентства, 
яке є підставою для початку ліквідаційної процедури да-
них структурних підрозділів Агентства.

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 28 серпня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Про погодження розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку  
ТОВ «Компанія з управління активами «ОТП Капітал»

прийнято рішення

2. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-
діяльності з торгівлі цінними паперами АТ «ПРАВЕКС БАНК», ідентифікаційний код 
юридичної особи 14360920 (брокерської діяльності)

прийнято рішення

3. Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
- діяльності з торгівлі цінними паперами ПАТ «РВС БАНК», ідентифікаційний код 
юридичної особи 39849797 (брокерської діяльності, дилерської діяльності, діяльності з 
управління цінними паперами)

прийнято рішення

4. Щодо видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності 
депозитарної установи ПАТ «РВС БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 
39849797) (депозитарної діяльності депозитарної установи)

прийнято рішення

5. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – 
діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління 
активами) ТОВ «КУА «АЛЬТА ІНВЕСТМЕНТ»

прийнято рішення

6. Щодо звіту пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного 
фонду «Родинний маєток для життя» ТОВ «Київська компанія з управління активами»

прийнято рішення

7. Щодо звіту закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного 
фонду «ІНКОМ» ТОВ «Компанія з управління активами «Дельта плюс»

прийнято рішення



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №165, 30 серпня 2018 р. 

8

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

8. Щодо звіту пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду 
закритого типу «Євро Інвест» ТОВ «Компанія з управління активами «Актив»

прийнято рішення

9. Про внесення змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку на 2018 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку на 2018 рік

прийнято рішення

10. Щодо реалізації організаційного, технічного, ресурсного забезпечення та впрова-
дження роботи центру збору фінансової звітності

прийнято рішення

11. Про внесення змін до Положення про Державну установу «Агентство з розвитку 
інфраструктури фондового ринку України»

прийнято рішення

12. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року №1105

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

13. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товари-
ства Акціонерно-комерційного банку «Львів»

прийнято рішення

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту реєстрації емісій цінних паперів, що 
діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 № 467, та на 
підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випус-
ків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, нада-
них ПАТ «Харківський ремонтно-механічний завод» 
(вул. Єнакіївська, 4, м. Харків, 61046, код за ЄДРПОУ: 
01267188) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетворен-
ням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій ПАТ «Хар-
ківський ремонтно-механічний завод» — розпорядження 
№ 261-КФ-З від 29 серпня 2018 року. 

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

«31» серпня 2018 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «Великолепе-
тиське автотранспортне підприємство 16543» 
(вул. Некрасова, 49, смт. Велика Лепетиха, Великолепе-
тиський р-н., Херсонська обл., 74500, код за ЄДРПОУ: 
03119181) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПрАТ «Великолепетиське автотранспортне підприємство 
16543» — розпорядження № 262-КФ-З від 29 серпня 
2018 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-

межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«31» серпня 2018 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 11 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань, у формі Витягу від 
21.08.2018 року №1004344421 про внесення 14.05.2018 
запису про судове рішення про визнання юридичної осо-
би ПрАТ «Креатив» (код за ЄДРПОУ: 31146251) банкру-
том і відкриття ліквідаційної процедури, 14.05.2018 
10681410037042531, та інформації ліквідатора Кізленко 
В.А., отриманої листом від 03.08.2018 року №92-2018/Кр 
(вх. №26536 від 03.08.2018 року), зупинено обіг акцій 
ПрАТ «Креатив» (код за ЄДРПОУ: 31146251) – розпоря-
дження № 258-КФ-З від 27 серпня 2018 року. 

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

«29» серпня 2018 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
року №467, на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, зі 
змінами та доповненнями, відповідно до документів, на-
даних уповноваженою особою Фонду гарантування вкла-
дів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Златобанк», код за 
ЄДРПОУ: 35894495, вул. Б. Хмельницького, 17/52, 
м. Київ, 01030, на зупинення обігу акцій у зв`язку з лікві-
дацією товариства, зупинено обіг акцій ПАТ «Злато-
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банк» — розпорядження № 260-КФ-З від 28 серпня 
2018 року. 

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

«30» серпня 2018 року
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «Петросталь» 

(вул. Благоєва, буд. 38, с.Петрівськ-1, Тарутинський р-н, 
Одеська область, 68513, код за ЄДРПОУ: 05414769 на 
зупинення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Петрос-
таль» — розпорядження № 259-КФ-З від 28 серпня 
2018 року. 

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

«30» серпня 2018 року.

29.08.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

 ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА 

ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ВОЛТЕКС-МЕЛАНЖ » 

(43023, м. Луцьк, вул.. Карбишева, 2 )
Приватне акціонерне товариство «Волтекс-Меланж» (далі – Товари-

ство) ( код ЄДРПОУ 30006829) повідомляє, що черговими Загальними збо-
рами акціонерів ПрАТ «Волтекс-Меланж» 20 квітня 2018 року, протокол 
№ 37, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства 
шляхом приватного розміщення додаткових акцій.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення, їх тип, номі-
нальна вартість: 187000 (Сто вісімдесят сім тисяч) штук простих іменних 
акцій номінальною вартістю 23,73 грн (Двадцять три гривні 73 копійки) кож-
на. Привілейовані акції Товариством не випускаються.

Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення: 
4437510,00 грн. (Чотири мільйони чотириста тридцять сім тисяч п’ятсот де-
сять гривень 00 копійок). Ціна розміщення акцій: 73,05 грн (Сімдесят три 
гривні 05 копійок) за одну акцію. Форма існування акцій: бездокументарна.

Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, ви-
значається як кількість простих акцій, пропорційна частці належних акціо-
неру простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства на дату 
прийняття рішення про збільшення статутного капіталу (20.04.2018 р.), 
розрахована від загальної кількості простих акцій, запропонованих до роз-
міщення. Якщо розрахована таким чином кількість акцій не є цілим числом, 
вона округлюється до цілого числа в сторону збільшення. 

Строк і порядок реалізації акціонерами переважного права на придбан-
ня акцій, що пропонуються до розміщення: Переважне право на придбання 
акцій додаткової емісії надається всім акціонерам-власникам простих імен-
них акцій Товариства у порядку, встановленому законодавством та рішен-
ням Загальних зборів акціонерів від 20.04.2018р., протокол №37.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають 
на ім’я Голови правління ПрАТ «Волтекс-Меланж» письмові заяви про при-
дбання акцій додаткової емісії у термін з 29.10.2018 року по 16.11.2018 
року включно.

Заяви про придбання акцій довільної форми від акціонерів, для реаліза-
ції свого переважного права на придбання приймаються по місцю знахо-
дження товариства з 10.00 по 17.00 годину, подаються заявником особисто 
або уповноважено особою або надсилаються поштою на адресу: 43023, 
м. Луцьк, вул.. Карбишева, 2.. 

У заяві акціонера повинно бути зазначено його прізвище ім’я по батько-
ві, місце проживання, кількість цінних паперів, що ним придбаваються. За-
ява завіряється особистим підписом заявника – фізичної особи. 

Заяви на придбання додаткових акцій, надані не в межах встановленого 
строку, та/або зміст яких не відповідає вимогам, встановленим рішенням, 
розгляду не підлягають та вважаються такими, що не були подані. Акціоне-
ри, які мають намір реалізувати своє переважне право, після подання зая-
ви про придбання акцій перераховують грошові кошти в національній у 
сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються. 

Оплата за акції в період реалізації переважного права на придбання 

акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті 
України – гривні.

Кошти у гривні відповідно до встановленої ціни розміщення акцій пере-
раховуються у термін з 29 жовтня 2018 року по 16 листопада 2018 року 
включно за наступними реквізитами: р/р 26005232058001 у ФІЛІї «ВОЛИН-
СЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» МФО 
303440, призначення платежу: «Оплата за прості іменні акції ПрАТ «Волтекс-
Меланж» згідно протоколу загальних зборів акціонерів №37 від 20.04.2018 р., 
без ПДВ».. Оплата акцій у іноземній валюті не проводиться. Кошти вно-
сяться у розмірі 100% вартості акцій, які бажає придбати особа. 

У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву на 
придбання акцій, однак не перерахував кошти в сумі, що дорівнює вартості 
акцій, що придбаваються, на відповідний рахунок, вважається, що акціонер 
відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій. 
У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що ним придбавають-
ся, або оплатив їх з порушенням умов оплати, встановленим цим рішен-
ням, письмове зобов’язання про продаж акцій йому не видається, а спла-
чені кошти повертаються протягом 30 календарних днів з дня затвердження 
загальними зборами акціонерів ПрАТ « Волтекс-Меланж» результатів роз-
міщення акцій.

Товариство протягом 5 робочих днів з дати отримання від акціонера 
грошових коштів у сумі вартості акцій, що ним придбаваються під час реа-
лізації ним переважного права видає акціонеру письмове зобов'язання про 
продаж відповідної кількості акцій, що розміщуються. Письмове 
зобов’язання про продаж акціонеру відповідної кількості акцій є підтвер-
дженням внеску акціонера за акції додаткової емісії та надається акціонеру 
по місцю знаходження товариства шляхом його особистого вручення .

Після реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій від-
бувається укладення договорів з першими власниками у процесі приватно-
го розміщення акцій, яке здійснюється у два етапи:

• Термін проведення першого етапу – з 26 по 30 листопада 2018 р.. 
Протягом цього терміну ПрАТ «Волтекс-Меланж» укладаються догово-

ри купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонерами при реалізації свого пере-
важного права були надані заяви про придбання та перераховані кошти, 
відповідно до умов приватного розміщення акцій.

• Термін проведення другого етапу – з 03 по 07 грудня 2018 р включно.
Протягом цього терміну з особами, що є акціонерами ПрАТ «Волтекс-

Меланж» станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного 
капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 20.04.2018 
року, та особами, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасни-
ками такого розміщення, ПрАТ «Волтекс-Меланж» укладаються договори 
купівлі-продажу акцій, які не були реалізовані під час реалізації акціонера-
ми свого переважного права на першому етапі.

Договори укладаються на підставі поданих особисто заяв від акціонерів 
або уповноважених ними осіб а також отриманих по пошті , за адресою: 
43023, м. Луцьк, вул. Карбишева, 2 (місцезнаходження товариства). Опла-
та проводиться не пізніше дня укладання договору купівлі-продажу. 

Довідки щодо порядку укладання договорів надаються за адресою - 
43023, м. Луцьк , вул. Карбишева, 2. Телефон (0332)786040, (0332)786033, 
Електронна пошта info@voltex-melange.com. 

Голова правління _____________Переходько Юрій Анатолійович



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №165, 30 серпня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

10

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ТЕРНОПIЛЬОБЛЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 00130725
3. Місцезнаходження 46010, м. Тернопiль, вул. Енергетична, 2
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(0352)257776, (0352) 521503

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

www.toe.te.ua

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

II. Текст повідомлення
28.08.2018р., на пiдставi наданої заяви за власним бажанням до-

строково припинено повноваження голови Спостережної ради 
ВАТ «Тернопiль обленерго» Сагури Олександра Вiкторовича (фiзична 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа 
володiє часткою 0,0001637% у статутному капiталi товариства. Строк 
перебування на посадi з 15.02.1999р. Посадова особа не має непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини. На посаду голови 
Спостережної ради ВАТ «Тернопiльобленерго» замiсть звiльненої особи 
нiкого не призначено.

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

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

2. Найменування посади Юхимець Iгор Юрiйович
В.о. голови правлiння-
генеральний директор 

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

29.08.2018
(дата)



№165, 30 серпня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

11

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ 
ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ «УКРНДІІН-
ЖПРОЕКТ»

Місцезнаходження товариства:
01054, Україна, м. Київ, вул. Тургенєвська, 38

Шановні акціонери!
03 жовтня 2018 року о 15.30 годині за адресою: Україна, м. Київ,  

Кудрявський узвіз, буд. 7, зала № 401, відбудуться загальні збори ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ 
ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ «УКРНДІІНЖ-
ПРОЕКТ» (надалі ПрАТ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ», або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 03 жовтня 2018 року з 14.45 год. до 15.20 год. за адресою: Укра-
їна, м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 7, зала № 401.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів, тобто на 24.00 год. 27 вересня 2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право 
представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами 
законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на 
загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). 
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) до-
кументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі 
участі представника акціонера - також документів, що підтверджують пов-
новаження представника на участь у загальних зборах акціонерів товари-
ства.
Проект порядку денного загальних зборів акціонерного товариства:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 
яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії. 

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загаль-
них зборів акціонерного товариства. 

3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності 
в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) То-

вариства за підсумками роботи в 2017 році. 
7. Затвердження плану діяльності Товариства на наступний звітний пе-

ріод.
Проекти рішень з переліку питань 

проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній устано-
ві, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання 
функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку 
голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань 
порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із 
забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерно-
го товариства, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній 
установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з яким Товариством укладено Договір.
1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчен-
ня загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТО-
ГАЗ".
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) 
загальних зборів акціонерного товариства.
2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних 
зборів Товариства:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань 
порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадо-
вими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні 
збори не допускаються.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів 
Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товари-
ства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (най-
менування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та 
засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться 
виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст 
яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою 
радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Това-
риства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного 
голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, 
засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком 
печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів 
та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення 
результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загаль-
них зборів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він від-
різняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис 
(підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого пред-
ставника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; 
в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер 
(представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив біль-
ше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер 
(представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж 
йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку 
денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого пи-
тання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами 
одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування 
голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропо-
зиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект 
рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен 
проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання 
порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рі-
шення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проек-
тів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рі-
шення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також 
має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонова-
них проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення 
(пропозиціями), або не брати участь у голосуванні. 
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під 
час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо 
він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому 
містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або 
розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю 
голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону 
України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кіль-
кість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати 
трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймаєть-
ся простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для учас-
ті в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість роз-
гляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості 
розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення За-
гальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх 
положень та чинного законодавства України.
- протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних 
зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загаль-
них зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом го-
лови виконавчого органу Товариства.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
3.1. Роботу Виконавчого органу Товариства (Директора Товариства) в 2017 році 
визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Това-
риства і положенням його установчих документів.
3.2. Звіт Виконавчого органу Товариства (Директора Товариства) про підсумки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНИй ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИй ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАН-
НЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ»
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4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати 
діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради.
4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною 
та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і 
положенням його установчих документів.
4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) 
ПрАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття 
збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
6.1. Затвердити прибуток у розмірі 234 286,66 грн. (двісті тридцять 
чотири тисячі двісті вісімдесят шість гривень 66 копійок), отриманий 
ПрАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" за 2017 рік та розподілити його наступним 
чином:
- з метою розвитку і модернізації підприємства, його технічного 
переобладнання, затвердити направлення грошових коштів в сумі 234 
286,66 грн. (двісті тридцять чотири тисячі двісті вісімдесят шість гривень 
66 копійок), тобто 100% прибутку, отриманого Товариством за 
2017 рік на фінансування розвитку матеріально - технічної бази та 
фінансово - господарської діяльності Товариства.
7.2. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності 
ПрАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" в 2017 році не проводити. Дивіденди за 
результатами роботи ПрАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" в 2017 році не 
нараховувати та не сплачувати.
7. Затвердження плану діяльності Товариства на наступний звітний 
період.
7.1. Затвердити план діяльності ПрАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" на наступ-
ний звітний період.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: http://ukrndiingproekt.com.ua/

Інформація про кількість акцій:
Станом на 17 серпня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 1 260 600 (один мільйон двісті 
шістдесят тисяч шістсот) штук простих іменних акцій.

Станом на 17 серпня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 1 239 071 (один міль-
йон двісті тридцять дев'ять тисяч сімдесят одна) штука простих іменних 
акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Директор ПрАТ «УКРНДІІНЖПРО-
ЕКТ» Поталап Олександр Іванович. Акціонери можуть ознайомитися з ма-
теріалами зборів до 02 жовтня 2018 р. (включно), з понеділка по п’ятницю, 
09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адре-
сою: Україна, м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 38, 1-й корпус, офіс 104, 
ПрАТ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ», Контактна особа - Головата Ганна Іванівна – 
начальник відділу кадрів ПрАТ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ». Телефон для дові-
док (044) 486 – 32 – 78.

03 жовтня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлен-
ня акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у 
загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робо-
чі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, пе-
редбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості 
і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до по-
чатку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у 
разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих 
ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціо-
нерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного 
товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи 
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управ-
ління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. По-
відомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, 
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо-
могою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про елек-
тронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства.
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Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до вимог «Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого 

рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

Найменування показника період
2017 рік 2016 рік

Усього активів 24228 24961
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4127 3353
Запаси 14 13

Сумарна дебіторська заборгованість 2810 2854
Грошові кошти та їх еквіваленти 536 1990
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 22256 22124
Власний капітал 23893 23761
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1261 1261
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 178
Поточні зобов'язання і забезпечення 335 1022
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

234 2 622

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1260600 1260600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,18 2,07

ПрАТ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі - Товариство) по-
відомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про прове-
дення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збо-
ри»), які відбудуться 3 жовтня 2018 року за адресою: м. Київ, 
вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс 
ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»).

Реєстрація акціонерів проводиться з 8.30 годин до 8.55 годин. Початок 
Загальних зборів о 09.00 годині. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загаль-
них зборах - 27 вересня 2018 року (станом на 24.00) .

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а 
саме, на 02.03.2018р.) – 7 115 657 (Сім мільйонів сто п’ятнадцять тисяч 
шістсот п’ятдесят сім) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату скла-
дення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів, а саме, на 02.03.2018р.) – 7 115 656 (Сім мільйонів сто 
п’ятнадцять тисяч шістсот п’ятдесят шість) штук простих іменних акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
та проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку 

денного:
1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів 
Товариства.
Проект 
рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб:
Голова Лічильної комісії – Косаченко Наталія Володимирівна,
Член Лічильної комісії - Котова Анна Петрівна,
та припинити їх повноваження з моменту завершення 
позачергових Загальних зборів акціонерів.

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів 
Товариства.
Проект 
рішення:

Обрати a) Головою позачергових Загальних зборів Грицуту 
Дмитра Олексійовича,
b) Секретарем позачергових Загальних зборів - Загірняк 
Наталію Леонідівну.

3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 
Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції 
Статуту Товариства.
Проект 
рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства в частині кількісного скла-
ду Наглядової ради (збільшення до максимум 7 членів) шляхом 
викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію 
Статуту Товариства у запропонованій редакції без змін.
2. Доручити підписати нову редакцію Статуту Голові Правління 
Товариства Грицуті Д.О.
3. Доручити Голові Правління Товариства Грицуті Д.О. або Заступ-
нику Голови Правління Ільюшину О.О. чи за їх дорученням третій 
особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських форму-
вань, для чого наділити їх необхідними повноваженнями.

4. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову 
раду Товариства шляхом його затвердження в новій редакції. 
Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції 
Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект 
рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товари-
ства в частині кількісного складу Наглядової ради (збільшен-
ня до максимум 7 членів) та затвердити його в новій редакції 
(додається).
2. Уповноважити Голову Правління Товариства Грицуту Д.О. 
підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду 
Товариства.

5. Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради 
Товариства.
Проект 
рішення:

З 05.10.2018 р. припинити повноваження Наглядової ради 
Товариства у наступному складі: 
Голова Наглядової ради Франц Фукс
Заступник Голови Наглядової ради Юрай Лелкеш
Член Наглядової ради Мартін Штеніцер
Член Наглядової ради Павел Бісек
Член Наглядової ради Корай Ердоган
Член Наглядової ради Нельга Павло Олександрович.

6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект 
рішення:

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування, 
тому проект рішення по даному питанню не надається.

7. Про затвердження умов цивільно – правових договорів, які 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових 
договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект 
рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які уклада-
тимуться з членами Наглядової ради Товариства (додаються).
2. Уповноважити Голову Правління Грицуту Д.О. та Заступника 
Голови Правління Ільюшина О.О. разом підписати цивільно – 
правові договори з членами Наглядової ради Товариства від 
імені Товариства.

8. Про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії 
Товариства.
Проект 
рішення:

03.10.2018 р. достроково припинити повноваження Ревізійної 
комісії Товариства в наступному складі:
- Голова Ревізійної комісії Ервін Назаров;
- Член Ревізійної комісії Шинкарук Ольга Анатоліївна;
- Член Ревізійної комісії Фінюк Олексій Володимирович.

9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект 
рішення:

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування, 
тому проект рішення по даному питанню не надається.

10. Про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
Проект 
рішення:

Обрати Ервіна Назарова Головою Ревізійної комісії Товари-
ства.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку 
денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – www.kniazha.com.ua.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. 
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником 
акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства 
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товари-
ства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку 
денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує 
всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 

ШАНОВНИй АКЦІОНЕР!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 
Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 44
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на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних збо-
рах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на За-
гальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціоне-
ра, який видав довіреність, замість свого представника. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати прове дення Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість 
ознайо ми тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку ден ного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денно-
го, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, 
кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУ-
РАНС ГРУП») у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день 
проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 
м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс 
ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»). Особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами: заступник Голови Прав-
ління Товариства - Ільюшин Олег Олександрович.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих 
акціо нерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до 
зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у 
зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше 
ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів.

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку 
зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та 

порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів (до 
03.10.2018р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі за-
питання однакового змісту. 

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Про-
позиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних 
зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку ден-
ного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать канди-
дату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 
5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають 
обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. 

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих пи-
тань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонера-
ми питань або проектів рішень.

Телефон для довідок: (044)207-72-72
Уповноважений Наглядовою радою
Голова Правління 
ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»         Д.О. Грицута

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ЄВРОЦЕМЕНТ 
ГРУП-УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ 33549911
3. Місцезнаходження 64200, Балаклiя, Цемзаводське 

шосе,3
4. Міжміський код, телефон та факс (057)728-34-54 (057)728-34-54
5. Електронна поштова адреса ecgu@eurocement.org
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://ecgu.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято єдиним акцiонером 

28.08.2018 р. (Рiшення №2 вiд 28.08.2018 р.). Пiдстава: рiшення єдиного 
акцiонера ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА» вiд 28.08.2018 р. Поса-
дова особа Гальчев Демiс Iллiч, (згоди посадової особи на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних не отримано), яка займала посаду Ге-
нерального директора Товариства, звiльнена 28.08.2018 року. Часткою в 
статутному капiталi емiтента володiє: 0,000%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Гальчева Демiса Iллiча вiдкликано 
з посади Генерального директорана пiдставi його заяви про звiльнення. 
Перебував на посадi з 27.04.2018 р. по 28.08.2018 р.

Рiшення про обрання прийнято єдиним акцiонером 28.08.2018 р. 
(Рiшення №2 вiд 28.08.2018 р.). Пiдстава: рiшення єдиного акцiонера 
ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА» вiд 28.08.2018 р. Посадова особа 
Горголюк Вiталiй Вiкентiйович (згоди посадової особи на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних не отримано) , обрана на посаду Гене-
рального директора з 29.08.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Термiн повноважень - 1 (один) рiк. Iншi поса-
ди, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi: з 
26.04.2013- 14.04.2014 – Перший заступник генерального директора – 
технiчний директор АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА», з 15.04.2014 по т.ч.- Ге-
неральний директор ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА». Розмiр пакету 
акцiй, якi належать цiй особi: 0,000%.

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 Горголюк Вiталiй Вiкентiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

29.08.2018
(дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АТП «АТЛАНТ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 01004557
3. Місцезнаходження 03026 м. Київ вул. Пирогівський шлях, 167-А
4. Міжміський код, телефон та факс 044) 503 69 00 (044) 503 69 01
5. Електронна поштова адреса vitalyi.rozovenko@mercedes-benz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації atlant.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою ПрАТ «АТП «Ат-

лант» від 28.08.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідан-

ня Наглядової Ради ПрАТ «АТП «Атлант» від 28.08.2018 р. та поданої 
заяви. Посадова особа Тітяноха Сергій Васильович (згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано ), яка займала посаду 
Генеральний директор, звільнена 31.08.2018 року. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 6 місяців. 
Рішення про набуття повноважень прийнято Наглядовою Радою 
ПрАТ «АТП «Атлант» 28.08.2018 р. Набуття повноважень посадової осо-
би виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ «АТП 
«Атлант» від 28.08.2018 року. Бабенко Михайло Миколайович (згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано) обрано на 
посаду В.о. Генерального директора з 01.09.2018 року. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента %. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який набуває повноважень особа: без зазначення строку при-
значення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
Начальник відділу захисту економічних інтересів у Київському регіоні, 
Радник Президента, Директор з безпеки. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

2.
Генеральний директоро Тітяноха Сергій Васильович

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

(дата) 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕКСТИЛЬ», (надалі – 
Товариство), код за ЄДРПОУ–00307230, місцезнаходження – 10020, м. Жи-
томир, проспект Миру, 16, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів 
відбудуться 03 жовтня 2018 року о 12:30 год. за адресою: 10020, м. Жи-
томир, проспект Миру, 16, зал засідань №1.

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Обрання Голови, Секретаря та ведучого загальних зборів акціонерів. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у 

новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та 
здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності 
рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

6. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.
7. Відкликання та припинення повноважень Ревізійної комісії Товари-

ства.
8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Визначення дати 

набрання чинності рішенням про внесення змін до внутрішніх положень 
Товариства.

9. Припинення повноважень та відкликання Голови та членів Наглядо-
вої ради Товариства.

10. Обрання Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової Ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на під-
писання цивільно-правових договорів з ними.

12. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщен-
ня додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових 
внесків.

13. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників такого роз-
міщення).

14. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому нада-
ються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення 
акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі 
емісії.

15. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть 
надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені 
чинним законодавством, щодо збільшення статутного капіталу Товариства 
та емісії акцій Товариства.

16. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються 
повноваження вчинення дій, передбачених чинним законодавством та 
пов’язаних з емісією акцій Товариства.

Реєстрація учасників 03 жовтня 2018 року з 12:00 год. до 12:25 год. за 
місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів не-
обхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і 
довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чин-
ного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без дові-
реності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань, паспорт. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах 27 вересня 2018 р.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення за-
гальних зборів до 02 жовтня 2018 року (включно), акціонери мають право 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 10020, м. Житомир, 
проспект Миру, 16, кабінет юриста, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 8.30 
до 17.00 (перерва з 12.30 до 13.00), а в день проведення загальних зборів - 
за місцем їх проведення за адресою: 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, 
зал засідань №1. 

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (пред-
ставник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відпо-
відною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та до-
віреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; 
після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відпові-
дальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів 
фіксується в «Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціоне-
рів» із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних 
підписів акціонера (представника).

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів 
щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати про-
ведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відпо-

відні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Това-
риство надає відповіді на письмові запитання акціонерів протягом 
наступного робочого дня після отримання запитання акціонера.

Посадові особи, відповідальні за письмові відповіді і за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами: Голова наглядової ради Самохвалов 
Сергій Іванович, Юрисконсульт Дячук Олена Володимирівна (надалі - від-
повідальні особи), тел. (0412) 405415.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та по-
рядку згідно статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціо-
нерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції 
акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків го-
лосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку 
денного ЗЗА. Пропозиція до проекту порядку денного ЗЗА подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який 
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або кла-
су акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих пи-
тань.

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації 
та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує во-
левиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до на-
даних йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право 
участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства 
України. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах 
акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також 
інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні то-
вариства»: www.ztsocks.com.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення загальних зборів 21.08.2018 року: загальна кількість 
акцій – 217093 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 199739 шт.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:
По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра 

Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, 
Членом лічильної комісії Єфімову Марію Іванівну.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів 
для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова 
реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі ак-
ціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і тек-
стом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі 
акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і тек-
стом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх 
підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою 
радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить 
позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі 
реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3: Обрати Головою загальних зборів Клімінського Вікто-
ра Антоновича, Секретарем зборів Кравчук Оксану Миколаївну. Ведення 
зборів доручити Нескоромному Андрію Валерійовичу.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: 
доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надаєть-
ся Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або 
представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропо-
зиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначен-
ням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань по-
рядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: 
1. У зв’язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповід-

ність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій 
емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відпо-
відні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції 
та затвердити його.

2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Клімінського Вікто-
ра Антоновича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Клімінського Віктора Ан-
тоновича здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту 
Товариства у новій редакції.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕКОТЕКСТИЛЬ»
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4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних збо-
рів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення 
(з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - 
з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

По питанню №6: Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товари-
ства.

По питанню №7: Відкликати та припинити повноваження Ревізійної ко-
місії Товариства, а саме, Голови Ревізійної комісії Дячук Олени 
Володимирiвни.

По питанню №8: 
1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвер-

дження їх у нових редакціях, а саме: Положення про посадових осіб, Поло-
ження про Виконавчий орган Товариства, Положення про Наглядову Раду 
Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Принци-
пи корпоративного управління.

2. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних до-
кументів.

По питанню №9: Припинити повноваження та відкликати Наглядову 
раду Товариства повному складі, а саме: Голову Наглядової ради Само-
хвалова Сергія Івановича, Члена Наглядової ради Ямщикову Ларису 
Олександрiвну, Члена Наглядової ради Константiновського Олександра 
Леонiдовича.

По питанню №10: Голосування відбуватиметься кумулятивним спосо-
бом.

По питанню №11: 1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. 2. Доручити Ге-
неральному Директору Товариства підписати такі договори.

По питанню №12: Збільшити статутний капітал Товариства на 2500000 
грн. (Два мільйони п’ятсот тисяч гривень 00 копійок) до розміру у 4670930,00 
грн. (чотири мільйони шістсот сімдесят тисяч дев’ятсот тридцять гривень 00 
копійок) шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої но-
мінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

По питанню №13: Здійснити додаткову емісію простих іменних акцій 
Товариства в кількості 250000 (двісті п’ятдесят тисяч) штук номінальною 
вартістю 10,00 (десять гривень 00 копійок) кожна. Визначити учасниками 
розміщення акцій Товариства всіх акціонерів - власників простих іменних 
акцій Товариства згідно переліку осіб які мають право на участь у цих поза-
чергових загальних зборах, складеного в порядку, встановленому законо-
давством про депозитарну систему України, без залучення інших інвесто-
рів.

Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропо-
зиції) Товариства, яке оформити окремим додатком, що є частиною Прото-
колу цих загальних зборів Товариства (додається).

По питанню №14: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваже-
ним органом Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення 
(затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права 
та розміщення акцій у процесі емісії.

По питанню №15: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваже-
ним органом Товариства, якому надаються наступні повноваження щодо 
емісії акцій Товариства:

визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації пе-
реважного права та розміщення акцій у процесі емісії;

залучення до розміщення андеррайтера;
прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емі-

сії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з пер-
шими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів емісії акцій;
затвердження звіту про результати емісії акцій;
прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії 

недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки ре-
зультатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рі-
шення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до стату-
ту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними збора-
ми рішення про невикористання переважного права), який має переважне 
право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про 
можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом 
України «Про акціонерні товариства».

По питанню №16: Визначити Генерального директора Товариства Клі-
мінського Віктора Антоновича уповноваженою особою Товариства, якій на-
даються наступні повноваження:

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переваж-
ного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, 

які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством 
належних їм акцій;

Наглядова Рада

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА» (далі – 
ПрАТ «ЗКФ», Товариство) (код ЄДРПОУ 00382094; місцезнаходження: 
69063, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 7) повідомляє про проведення 
позачергових Загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення поза-
чергових Загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори акціонерів): 
«17» вересня 2018 року о 14-00 годині.Місце проведення Загальних збо-
рів акціонерів: 69063, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 7, приміщен-
ня адміністративного корпусу Товариства, другий поверх, зал для 
проведення Загальних зборів акціонерів.Реєстрація акціонерів для 
участі у Загальних зборах акціонерів відбуватиметься «17» вересня 2018 
року з 12-30 до 13-30 години за місцем проведення Загальних зборів. Для 
реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а пред-
ставникам акціонерів – документи, які надають їм право участі у Загальних 
зборах акціонерів, відповідно до чинного законодавства України. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних збо-
рах,- «11» вересня 2018 року станом на 24-00 годину.

Перелік питань разом з проектом рішень 
(крім кумулятивного голосування) 

щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2.Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії 

акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за раху-
нок додаткових внесків.

3.Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розмі-
щення).

4.Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються по-
вноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального орга-
ну, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного 
товариства.

5.Визначення уповноваженої особи емітента, якій надаються повнова-
ження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що 
встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товари-
ства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://zkf.ua Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних збо-

рів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства мають пра-
во ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, особисто або через 
уповноваженого представника за місцезнаходженням ПрАТ «ЗКФ»: 69063, 
м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 7, другий поверх, кабінет юридичного 
відділу, з понеділка по середу з 10-00 до 13-00 години, а в день проведення 
Загальних зборів – приміщення адміністративного корпусу Товариства, 
другий поверх, зал для проведення Загальних зборів акціонерів. Акціонери 
(їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, на-
лежно оформлену довіреність. Посадова особа Товариства, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Крошка Володимир 
Вікторович. Товариство до початку Загальних зборів надаватиме письмові 
відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до по-
рядку денного Загальних зборів, до дати проведення Загальних зборів.По-
рядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю :акціонер 
має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних 
зборах декільком своїм представникам; акціонер має право у будь-який 
момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий ор-
ган Товариства; довіреність на право участі та голосування на Загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку порядку; довіреність на право участі 
та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами;надання довіреності на право участі та голосування на За-
гальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціоне-
ра, який видав довіреність, замість свого представника.Інформація про 
загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину «17» серп-
ня 2018 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення Загальних зборів:загальна кількість акцій - 3 483 215 
штук простих іменних акцій;загальна кількість голосуючих акцій - 3 373 235 
штук. Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» 
при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах не врахо-
вуються акції акціонерів, які до «11» вересня 2018 року (дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах) не 
уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в 
цінних паперах.Телефон для довідок (061) 213-77-62 Наглядова рада 
ПрАТ «ЗКФ».



№165, 30 серпня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«КНЯЖА ЛАйФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі - Товариство) повідом-
ляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які 
відбудуться 3 жовтня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 
буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ «СК «КНЯЖА ЛАйФ 
ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»).

Реєстрація акціонерів проводиться з 9.30 годин до 9.55 годин. Початок 
Загальних зборів о 10.00 годині. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-
гальних зборах - 27 вересня 2018 року (станом на 24.00) .

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а 
саме, на 21.08.2018р.) – 4 385 699 (Чотири мільйони триста вісімдесят 
п’ять тисяч шістсот дев’яносто дев’ять) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних 
зборів, а саме, на 21.08.2018р.) – 4 385 699 (Чотири мільйони триста вісімде-
сят п’ять тисяч шістсот дев’яносто дев’ять) штук простих іменних акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
та проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку 

денного:
1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів 
Товариства.
Проект 
рішен-
ня:

Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб:
Голова Лічильної комісії – Косаченко Наталія Володимирівна,
Член Лічильної комісії - Котова Анна Петрівна,
та припинити їх повноваження з моменту завершення позачер-
гових Загальних зборів акціонерів.

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів 
Товариства.
Проект 
рішен-
ня:

Обрати a) Головою позачергових Загальних зборів Грицуту Дми-
тра Олексійовича,
b) Секретарем позачергових Загальних зборів - Загірняк 
Наталію Леонідівну.

3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 
Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції 
Статуту Товариства.
Проект 
рішен-
ня:

1. Внести зміни до Статуту Товариства в частині кількісного 
складу Наглядової ради (збільшення до максимум 7 членів) 
шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову 
редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції без змін.
2. Доручити підписати нову редакцію Статуту Голові Правління 
Товариства Грицуті Д.О.
3. Доручити Голові Правління Товариства Грицуті Д.О. або 
Першому Заступнику Голови Правління Бордюг І.В. чи за їх 
дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб 
підприємців та громадських формувань, для чого наділити їх 
необхідними повноваженнями.

4. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову 
раду Товариства шляхом його затвердження в новій редакції. 
Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції 
Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект 
рішен-
ня:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства в 
частині кількісного складу Наглядової ради (збільшення до мак-
симум 7 членів) та затвердити його в новій редакції (додається).
2. Уповноважити Голову Правління Товариства Грицуту Д.О. підписа-
ти нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

5. Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради 
Товариства.
Проект 
рішен-
ня:

З 05.10.2018 р. припинити повноваження Наглядової ради 
Товариства у наступному складі: 
Голова Наглядової ради Франц Фукс
Заступник Голови Наглядової ради Юрай Лелкеш
Член Наглядової ради Мартін Штеніцер
Член Наглядової ради Павел Бісек
Член Наглядової ради Корай Ердоган
Член Наглядової ради Нельга Павло Олександрович.

6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект 
рішення:

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування, тому 
проект рішення по даному питанню не надається.

7. Про затвердження умов цивільно – правових договорів, які 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових 
договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект 
рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладати-
муться з членами Наглядової ради Товариства (додаються).
2. Уповноважити Голову Правління Грицуту Д.О. та Першого 
Заступника Голови Правління Бордюг І.В. разом підписати 
цивільно – правові договори з членами Наглядової ради 
Товариства від імені Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту 
порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою –  
www.kniazha-life.com.ua.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу 
та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. 
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником 
акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства 
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Това-
риства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, 
порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних 
зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на 
Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акці-
онера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери мають можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань порядку ден-
ного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44,  
кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА  
ІНШУРАНС ГРУП») у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. 
В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адре-
сою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс 
ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»). Особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Перший Заступник 
Голови Правління Товариства – Бордюг Ірина Вікторівна.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих ак-
ціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до 
зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у 
зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше 
ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів.

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку 
зобо в'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та 
порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів 
(до 03.10.2018р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі 
запитання однакового змісту. 

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Про-
позиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних 
зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку 
денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із за-
значенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/
або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що нале-
жать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Това-
риства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 

ШАНОВНИй АКЦІОНЕР! 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАйФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 

Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 44
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5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають 
обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. 

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих пи-
тань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонера-

ми питань або проектів рішень.
Телефон для довідок: (044)585-55-08 
Уповноважений Наглядовою радою 
Голова Правління 
ПрАТ «СК «КНЯЖА ЛАйФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»   Д.О. Грицута

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"

2. Код за ЄДРПОУ 23399393
3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14

5. Електронна поштова 
адреса

kanc@energy.mk.ua

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

www.energy.mk.ua

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до п. 17.3.(29) Статуту АТ «Миколаївобленерго» до виключ-

ної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься прийняття рiшення про на-
дання згоди на вчинення значного правочину. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Ста-
туту Товариства визначено, що незалежно вiд вартостi значними 
правочинами є договори надання та отримання фiнансової допомоги. 
Рiшенням засiдання Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» вiд 
27.08.2018 ( Протокол № 26) надано згоду на вчинення значного правочи-
ну, а саме: укладення мiж Товариством та ТОВ «Миколаївська електропос-
тачальна компанiя» договору про поворотну фiнансову допомогу в межах 
5 000 000,00 грн. без ПДВ строком до 01.07.2019, за умови передбачення 
вiдповiдних витрат фiнансовими планами Товариства на 2018 i 2019 роки 
та повернення фiнансової допомоги у строки, визначенi пунктом 4.1. дого-
вору.

Предмет визначеного правочину наступний: У порядку та на умовах, 
визначених цим Договором, Надавач передає Отримувачу кошти у розмiрi, 
визначеному у п. 2.1 цього Договору (надалi iменується «поворотна 

безвiдсоткова фiнансова допомога»), а Отримувач зобов'язується повер-
нути поворотну безвiдсоткову фiнансову допомогу у порядку та строк 
визначенi цим Договором. Поворотна безвiдсоткова фiнансова допомога 
надається в нацiональнiй валютi України в межах суми 5 000 000,00 (п’ять 
мiльйонiв) грн. без ПДВ ( п.2.1. Договору). Поворотна безвiдсоткова 
фiнансова допомога, яка надана Отримувачу протягом 2018 року згiдно 
умов цього Договору, пiдлягає поверненню у повному обсязi Отримувачем 
Надавачу до останнього робочого дня 2018 року. Поворотна безвiдсоткова 
фiнансова допомога, яка надана Отримувачу протягом 2019 року згiдно 
умов цього Договору, пiдлягає поверненню у повному обсязi Отримувачем 
Надавачу до 01.07.2019 (п. 4.1. Договору).

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину стано-
вить 5000 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1164060 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.43%.

На засiданнi Наглядової ради, при прийняттi зазначеного рiшення 
присутнi 5 з 7 членiв Наглядової ради. Відповiдно до п. 17.11.5. Статуту 
Товариства засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере 
участь бiльше половини членiв вiд загального складу Наглядової ради, 
кворум для прийняття рiшень наявний. «За» прийняття рiшення проголо-
сували - 5 осiб, «Проти» - 0 осiб.

Адреса сторiнки власного веб-сайту, на якiй розмiщений протокол 
засiдання Наглядової ради, на якому прийняте рiшення: https://www.
energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/protokolnagladovarada/17-18/
Protokol26-27082018.pdf

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 О.П. Сивак
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
28.08.2018

(дата)

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО”

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

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

ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 01974968
3. Місцезнаходження: 02166 м. Київ, Лісовий проспект, буд.39-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 518-52-21, (044) 518-43-03
5. Електронна поштова адреса: info@apteca.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://apteca.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення 

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Вінницяфарма-
ція» 28.08.2018 р. (Протокол №15 від 28.08.2018 р.) прийняла рішення на-
дати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: на про-
даж Орендарю ТОВ «ЦІНТОРГ ІНВЕСТ» орендованого ним приміщення за 

адресою: м. Вінниця, вул. Ващука Миколи, буд.14, загальною площею 
527,3 кв.м.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, - 2 774 157 
(два мільйони сімсот сімдесят чотири тисячі сто п'ятдесят сім) грн. 00 коп.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 19 968 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності - 13,89 %.

Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi – 3 голоси, кiлькiсть голосiв, 
що проголосували «за» прийняття рiшення – 3 голоси, кiлькiсть голосiв, що 
проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 голосiв.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що 
не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

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

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

2. Голова Правління Гасевич В.В. 29.08.2018

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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1. ПРАТ АТП АТЛАНТ 14
2. ПРАТ ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ 18
3. ПРАТ ВОЛТЕКС-МЕЛАНЖ 9
4. ПРАТ ГАЗТЕК 19
5. ПРАТ ЕКОТЕКСТИЛЬ 15
6. ПРАТ ЕЛЕКТРОГРАД 19
7. ПРАТ ЄВРОЦЕМЕНТ ГРУП-УКРАЇНА 14
8. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 16
9. ПРАТ ЗАСІЛЬСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10

10. АТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 18
11. ПРАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 17
12. ВАТ ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО 10
13. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ
10

14. ПРАТ УКРНДІІНЖПРОЕКТ 11
15. ПРАТ УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 13

Вельмишановний Акціонеру!
ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ГАЗТЕК» 

2. Місцезнаходження 04116, Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибал-
ка, 11

3. Код за ЄДРПОУ 31815603
4. Міжміський код та телефон, факс (+ 38 044) 207 53 40, 205 58 91, 
5. Електронна поштова адреса office@gaztek.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміст інформації: зміна складу Наглядової ради емітента 
23.08.2018 року Емітент отримав повідомлення акціонера ПАСЛЕР 
ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД (PASLER ENTERPRISES LIMITED реєстрацiйний 
номер 193908) вiд 15.08.2018 року про припинення повноважень пана 
Шиманського Ярослава Львовича як його представника у Наглядовiй 
радi емiтента. Згiдно отриманого повідомлення акціонера 23.08.2018 р. 
пана Шиманського Ярослава Львовича вiдкликано з посади члена На-
глядової ради. На посадi члена Наглядової ради вiн перебував з моменту 
його призначення як представника акціонера - з 13.03.2018р. по 
23.08.2018 р. Акцiями в Емiтентi не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 23.08.2018 року Емiтент отримав 
Повiдомлення акцiонера ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД (PASLER 
ENTERPRISES LIMITED реєстрацiйний номер 193908) вiд 15.08.2018 
року про надання повноважень пану Корольову Роману Георгійовичу 
як його представнику у складi Наглядової ради Емiтента. 
23.08.2018 р. на засiданнi Наглядової ради Емiтента (Протокол №23-
18/08) було визначено директора Емітента як особу, що уклала договір із 
членом Наглядової ради Емітента Корольовим Романом Георгійовичем, 
відповідно до якого Корольов Р.Г. набув повноважень члена Наглядової 
ради 23.08.2018 року. Пан Корольов не надав згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. Акцiями Емiтента він не володiє. В особи вiдсутня непо-
гашена судовимiсть за корисливi та посадовi злочини. Пан Корольов Р.Г. 
два останні роки перебуває на пенсії, до цього займав посаду радника 
Голови правління ВАТ «Київоблгаз». Особi як представнику акцiонера на-
дано повноваження у складi Наглядової ради з 23.08.2018 року по 
29.04.2019 року включно. Інших посад в Емітенті дана особа не займає. 
Обґрунтування усіх змін у персональному складі – рішення акціонера, 
представник якого перебував у складі Наглядової ради Емітента. 

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

міститься в повідомленні, Директор ПрАТ «ГАЗТЕК» Марчук О.М. 
27.08.2018 року 

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ЕЛЕКТРОГРАД"

2. Код за ЄДРПОУ 30734728
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, пл.Спортивна, 

буд.1А,Бiзнес-центр"Гулiвер",17поверх
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 394-91-19 (056) 499-15-26
5. Електронна поштова адреса urist@el-grad.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://electrograd.com.ua/emit-
information

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

II. Текст повідомлення
Головою Правлiння АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» (Наказ № 152-к вiд 20.08.2018 

року) прийнято рiшення про звiльнення з посади Головного бухгалтера 
Ковальову Ольгу Iванiвну (паспорт АЕ 269139, виданий Саксаганським РВ 
Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 31.05.1996 
року), згiдно поданої заяви про звiльнення. На зазначенiй посадi перебу-
вала з 12 грудня 2016 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Головою Правлiння АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» (Наказ № 79 вiд 21.08.2018 
року) прийнято рiшення покласти виконання обов'язкiв головного бухгалте-
ра на Рудометову Наталiю Володимирiвну (паспорт АК 652265, виданий 
Центрально-МiськимРВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй 
областi 19.11.2003 року), до практичного замiщення посади штатним 
працiвником. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду заступника голов-
ного бухгалтера АТ «ЕЛЕКТРОГРАД», Дослiдний завод ПАТ «КРИВОРIЖ-
НДПIРУДМАШ».Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Захарченко Юрiй Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.08.2018

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

(044) 4983815

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18165
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
29.08.2018 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

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

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

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


