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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

08.06.2017  м. Київ  № 423

Про внесення змін до рішення 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 
від 11 листопада 2014 року 
№ 1511 «Щодо запобігання по-
рушенням прав інвесторів та 
уникнення ризиків професій-
них учасників»

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 липня 2017 року за № 823/30691

Відповідно до статей 2, 3, пункту 4 частини першої та 
пункту 18 частини другої статті 7 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
Закону України «Про тимчасові заходи на період прове-
дення антитерористичної операції», у зв’язку із соціально-
політичною ситуацією, що склалась у Донецькій та Лу-
ганській областях, що призводить до виникнення загрози 
заволодіння сторонніми особами документами та май-

ном учасників фондового ринку, з метою забезпечення 
захисту прав інвесторів і запобігання та уникнення ризи-
ків у діяльності професійних учасників фондового ринку 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Доповнити рішення Національної комісії з цінних па-

перів та фондового ринку від 11 листопада 2014 року 
№ 1511 «Щодо запобігання порушенням прав інвесторів 
та уникнення ризиків професійних учасників», зареє-
строване в Міністерстві юстиції України 01 грудня 
2014 року за № 1534/26311, новими пунктами 6, 7 такого 
змісту:

«6. У разі невчинення ДУ дій щодо тимчасової зміни 
місцезнаходження і передання відповідно до підпункту 4 
пункту 1 цього рішення баз даних депозитарного обліку 
до Центрального депозитарію (далі – ДУ, що здійснила 
передання БД) власник цінних паперів, права на цінні па-
пери якого обслуговувались ДУ, що здійснила передання 
БД, на підставі укладеного договору про відкриття/об-
слуговування рахунку в цінних паперах, або емітент, на 
підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків 
у цінних паперах власників цінних паперів (далі – Емі-
тент), з яким ДУ, що здійснила передання БД, обслугову-
вала на рахунках у цінних паперах власників права на 
належні їм цінні папери Емітента, мають право:

розірвати такі договори, що були між ними укладені;
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обрати нову депозитарну установу;
укласти з новою депозитарною установою відповідний 

договір;
звернутися до Центрального депозитарію цінних па-

перів щодо отримання інформаційної довідки, форму-
вання якої здійснюється Центральним депозитарієм цін-
них паперів, на підставі інформації з бази даних 
депозитарного обліку ДУ, що здійснила передання, яка 
отримана ним відповідно до вимог цього рішення (далі  – 
Інформаційна довідка), та надати копію договору з ДУ, 
що здійснила передання БД (у разі наявності).

Емітент після укладання договору про відкриття/об-
слуговування рахунків у цінних паперах власників цінних 
паперів з новою депозитарною установою повинен пись-
мово повідомити власників про обрання нової депози-
тарної установи із зазначенням її реквізитів (повне най-
менування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефони 
контактної особи).

У разі звернення до Центрального депозитарію цінних 
паперів власника цінних паперів (або особи, яка отрима-
ла ці цінні папери внаслідок спадкування, правонаступ-
ництва чи за рішенням суду) (далі – Власник), уповно-
важеної ним особи або Емітента щодо цінних паперів, які 
обслуговувались в ДУ, що здійснила передання БД, Цен-
тральний депозитарій цінних паперів перевіряє повнова-
ження особи, що звернулася до нього, та надає їй Інфор-
маційну довідку.

Після отримання Інформаційної довідки, наданої Цен-
тральним депозитарієм цінних паперів, Власник (уповно-
важена ним особа) або Емітент має:

звернутися до обраної ним депозитарної установи, 
відкрити рахунок/рахунки у цінних паперах (у разі відсут-
ності) та надати цій депозитарній установі розпоряджен-
ня про зарахування на рахунок/рахунки у цінних паперах 
Власника/власників прав на цінні папери, що зазначені у 
Інформаційній довідці. Якщо в Інформаційній довідці за-
значені права на цінні папери різних випусків, Власник 
або уповноважена ним особа повинен(на) надати депо-
зитарній установі розпорядження на зарахування прав 
на цінні папери окремо за кожним випуском;

надати Центральному депозитарію цінних паперів ко-
пію договору з обраною Власником/Емітентом депози-
тарною установою, розпорядження про переказ цінних 
паперів, права на які обліковувались на рахунку/рахун-
ках у цінних паперах Власника/власників у ДУ, що здій-
снила передання БД, з рахунку у цінних паперах ДУ, що 
здійснила передання БД, на рахунок обраної Власником/
Емітентом депозитарної установи з метою подальшого 
зарахування прав на ці цінні папери на його/їх рахунок/
рахунки у цінних паперах, відкритий/відкриті Власнику/
власникам в обраній ним/ними депозитарній установі. 
Якщо у Інформаційній довідці зазначені права на цінні 
папери різних випусків, Власник або уповноважена ним 
особа повинен(на) надати Центральному депозитарію 
цінних паперів розпорядження про переказ цінних папе-
рів окремо за кожним випуском.

Після одержання від Власника (або уповноваженої 
ним особи) або Емітента розпорядження про зарахуван-
ня прав на цінні папери обрана Власником/Емітентом 
депозитарна установа повинна надати Центральному 
депозитарію цінних паперів розпорядження про переказ 

зазначених у розпорядженні цінних паперів з рахунку в 
цінних паперах ДУ, що здійснила передання БД, на її ра-
хунок у цінних паперах.

Центральний депозитарій цінних паперів протягом 
3 робочих днів з дня отримання розпорядження про пе-
реказ цінних паперів від Власника (уповноваженої ним 
особи) або Емітента та розпорядження про переказ цих 
цінних паперів від обраної Власником/Емітентом депози-
тарної установи повинен здійснити переказ цих цінних 
паперів з рахунку в цінних паперах ДУ, що здійснила пе-
редання БД, на рахунок у цінних паперах обраної влас-
ником/Емітентом депозитарної установи зі збереженням 
режиму обтяження (у разі наявності).

Обрана Власником депозитарна установа не пізніше 
3 календарних днів або обрана Емітентом депозитарна 
установа не пізніше 30 календарних днів з дня переказу 
Центральним депозитарієм цінних паперів на її рахунок у 
цінних паперах відповідних цінних паперів повинна зара-
хувати права на зазначені цінні папери на рахунок/рахунки 
у цінних паперах Власника/власників цінних паперів. Якщо 
на рахунку у цінних паперах Власника/власників цінних па-
перів в ДУ, що здійснила передання БД, обліковувались 
права на обтяжені зобов'язаннями/обмежені в обігу цінні 
папери, зарахування прав на відповідні цінні папери здій-
снюється з тим самим режимом обтяження/обмеження.

Після зарахування прав на цінні папери на рахунок/
рахунки Власника/власників цінних паперів ця депози-
тарна установа повинна повідомити Власника/Емітента 
про це та надати виписку про стан його/їх рахунку/рахун-
ків у цінних паперах. 

Центральний депозитарій цінних паперів після віднов-
лення ДУ, що здійснила передання БД, провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку та виконан-
ня функцій депозитарної установи в установленому за-
конодавством порядку має надати такій депозитарній 
установі для виконання дій щодо забезпечення дотри-
мання депозитарного балансу:

довідку про стан її рахунку у цінних паперах станом на 
дату звернення ДУ, що здійснила передання БД, до Цен-
трального депозитарію цінних паперів;

довідки про операції на рахунку в цінних паперах за 
період зберігання в Центральному депозитарії цінних па-
перів бази даних депозитарної установи відповідно до 
цього рішення;

копії документів, на підставі яких здійснювались опе-
рації за рахунком у цінних паперах цієї ДУ, що здійснила 
передання БД, у період зберігання в Центральному де-
позитарії цінних паперів бази даних депозитарної уста-
нови відповідно до цього рішення.

Після відновлення провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку та виконання функцій депози-
тарної установи в установленому законодавством по-
рядку ДУ, що здійснила передання БД, має:

здійснити звірку консолідованого балансу з Централь-
ним депозитарієм цінних паперів та виконати дії щодо 
забезпечення дотримання депозитарного балансу на 
підставі документів, отриманих від Центрального депо-
зитарію цінних паперів відповідно до абзаців шістнадця-
того – вісімнадцятого цього пункту;

якщо за період зберігання баз даних ДУ, що здійснила 
передання БД, Центральним депозитарієм цінних папе-
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рів було отримано документи щодо обтяження цінних 
паперів Емітента, права на які передані до нової обраної 
Власником/Емітентом депозитарної установи, здійснити 
передання копій цих документів до такої депозитарної 
установи.

7. Відновлення обліку прав на цінні папери, які обліко-
вувались в ДУ, що не вчинила дії щодо тимчасової зміни 
місцезнаходження та не здійснила передання відповідно 
до підпункту 4 пункту 1 цього рішення баз даних депози-
тарного обліку до Центрального депозитарію цінних па-
перів, здійснюється в судовому порядку.».

У зв’язку з цим пункти 6 – 10 вважати відповідно пунк-
тами 8 – 12. 

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього 
рішення на державну реєстрацію до Міністерства юсти-
ції України.

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

4. Департаменту інформаційних технологій (Є.Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього нормативно-
правового акта на офіційному веб-сайті Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

Голова Комісії  Т.Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.07.2017 м. Київ № 530

Про затвердження Порядку ре-
єстрації випусків акцій при 
спрощеній процедурі реоргані-
зації та капіталізації банків

Відповідно до пунктів 1 і 3 частини другої статті 7, 
пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні», частини деся-
тої статті 6, статей 28 - 30, 32, 33, 35 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок», частини четвертої 
статті 14, частини першої статті 15, частини першої стат-
ті 16, статті 84 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», Закону України «Про спрощення процедур реор-
ганізації та капіталізації банків»

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок реєстрації випусків акцій при 

спрощеній процедурі реорганізації та капіталізації бан-
ків, що додається.

2. Це рішення набирає чинності з дня наступного, за 
днем його офіційного опублікування.

3. Департаменту інформаційних технологій забезпечи-
ти оприлюднення цього рішення на офіційному сайті На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
14 липня 2017 року № 530

Порядок 
реєстрації випусків акцій при спрощеній процедурі 

реорганізації та капіталізації банків
I. Загальні положення

1. Дія цього Порядку поширюється на банки, які здій-
снюють збільшення статутного капіталу або реорганіза-
цію шляхом приєднання до іншого банку за спрощеною 
процедурою, визначеною Законом України «Про спро-
щення процедур реорганізації та капіталізації банків».

2. Реєстрація випуску акцій, реєстрація випуску та 
проспекту емісії акцій, реєстрація звіту про результати 
приватного розміщення акцій, реєстрацію звіту про ре-
зультати розміщення (обміну) акцій, зупинення обігу ак-
цій, скасування реєстрації випуску акцій здійснюються 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку (далі - реєструвальний орган).

3. Реєстрація випуску акцій, реєстрація випуску та 
проспекту емісії акцій, реєстрація звіту про результати 
приватного розміщення акцій, реєстрація звіту про ре-
зультати розміщення (обміну) акцій, зупинення обігу ак-
цій, скасування реєстрації випуску акцій є підставою для 
внесення відповідної інформації до Державного реєстру 
випусків цінних паперів.

4. Реєстрація реєструвальним органом випуску акцій, 
випуску та проспекту емісії акцій, звіту про результати 
приватного розміщення акцій, звіту про результати роз-
міщення (обміну) акцій, не може розглядатися як гаран-
тія їх вартості.

5. Для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії 
акцій, звіту про приватне розміщення акцій, звіту про ре-
зультати розміщення (обміну) акцій, зупинення обігу ак-
цій, скасування реєстрації випуску акцій заявник подає 
документи, визначені цим Порядком (якщо відомості, що 
містяться в них, не внесені до відповідних інформацій-
них баз в достатньому обсязі).

Відбиток печатки не є обов’язковим реквізитом будь-
якого з документів, подання яких до реєструвального ор-
гану передбачено цим Порядком. Копії документів, по-
дання яких до реєструвального органу передбачено цим 
Порядком, вважаються засвідченими у встановленому 
порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис упо-
вноваженої особи суб'єкта господарювання.

6. Повідомлення банку про прийняте реєструвальним 
органом рішення щодо реєстрації випуску акцій, випуску 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №134, 19 липня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

4

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

акцій та проспекту їх емісії, звіту про результати приват-
ного розміщення акцій, реєстрацію звіту про результати 
розміщення (обміну) акцій, зупинення обігу акцій, скасу-
вання реєстрації випуску акцій здійснюється засобами 
телекомунікаційного зв'язку.

ІІ. Капіталізація банків за спрощеною процедурою
1. Порядок збільшення статутного капіталу 

1. Банк має право збільшити статутний капітал за 
спрощеною процедурою, визначеною Законом України 
«Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації 
банків», в обсязі та за рахунок грошових коштів, джерела 
походження яких було перевірено Національним банком 
України під час надання попередньої згоди на здійснення 
капіталізації за спрощеною процедурою.

2. Збільшення статутного капіталу банку за спрощеною 
процедурою здійснюється шляхом приватного розміщен-
ня додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

3. Приватне розміщення акцій здійснюється шляхом їх 
безпосередньої пропозиції учасникам банку та заздалегідь 
визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

4. Збільшення статутного капіталу банку за спроще-
ною процедурою здійснюється за такими етапами:

1) отримання попередньої згоди Національного банку 
України на здійснення капіталізації банку за спрощеною 
процедурою, визначеною Законом України «Про спро-
щення процедур реорганізації та капіталізації банків»;

2) затвердження наглядовою радою банку ринкової 
вартості акцій, визначеної у порядку, встановленому 
статтею 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

Визначення ринкової вартості акцій здійснюється від-
повідно до законодавства станом на день, що передує 
дню опублікування в установленому законодавством по-
рядку повідомлення про проведення загальних зборів, до 
порядку денного яких включено питання про збільшення 
статутного капіталу банку шляхом приватного розміщен-
ня додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

У разі збільшення статутного капіталу банку, який 
складається з одного акціонера, враховується ринкова 
вартість акцій, визначена станом на день, що не більше 
ніж на один місяць передує дню прийняття рішення про 
збільшення статутного капіталу;

3) прийняття загальними зборами акціонерів банку рі-
шень про:

збільшення статутного капіталу банку шляхом приват-
ного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків;

приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку 
осіб, які є учасниками такого розміщення);

визначення уповноваженого органу банку, якщо це не 
визначено статутом, якому надаються повноваження 
щодо визначення ціни розміщення акцій під час першого 
та другого етапів укладення договорів з першими влас-
никами у процесі приватного розміщення акцій;

визначення за потреби уповноваженого органу банку 
(виконавчого органу, наглядової ради), якщо це не визна-
чено статутом, якому надаються повноваження щодо:

залучення до розміщення андеррайтера;
затвердження результатів укладення договорів з пер-

шими власниками у процесі приватного розміщення ак-
цій;

затвердження результатів приватного розміщення ак-
цій;

затвердження звіту про результати приватного розмі-
щення акцій;

прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі 

незатвердження у встановлені законодавством строки 
результатів укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій органом банку, 
уповноваженим приймати таке рішення, або у разі при-
йняття рішення про відмову від розміщення акцій;

підписання копій документів, що подаються до реє-
струвального органу.

Загальні збори акціонерів можуть визначити уповно-
важених осіб банку, яким надаються повноваження:

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціоне-
рами свого переважного права на придбання акцій, сто-
совно яких прийнято рішення про розміщення;

проводити дії щодо забезпечення укладення догово-
рів з першими власниками у процесі приватного розмі-
щення акцій;

4) не пізніше наступного дня після проведення загаль-
них зборів публікація в офіційному друкованому органі 
реєструвального органу та розміщення у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних реєструвального органу 
про ринок цінних паперів повідомлення про можливість 
реалізації акціонерами переважного права при додатко-
вій емісії, яке має містити дані про загальну кількість роз-
міщуваних банком акцій, ціну розміщення, правила ви-
значення кількості цінних паперів, на придбання яких 
акціонер має переважне право, строк і порядок реаліза-
ції зазначеного права; 

5) подання заяви та всіх необхідних документів на ре-
єстрацію випуску акцій та проспекту їх емісії до реєстру-
вального органу;

6) реєстрація реєструвальним органом випуску акцій, 
проспекту емісії акцій та видача банку тимчасового сві-
доцтва про реєстрацію випуску акцій разом із зареєстро-
ваним проспектом емісії акцій;

7) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного 
номера;

8) укладання з Центральним депозитарієм цінних па-
перів договору про обслуговування випусків цінних папе-
рів (у разі відсутності діючого договору);

9) оформлення та депонування тимчасового глобаль-
ного сертифіката;

10) реалізація переважного права акціонерів на при-
дбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне 
розміщення.

Переважне право, передбачене статтею 27 Закону 
України «Про акціонерні товариства», пунктом 3 частини 
другої статті 3 «Про спрощення процедур реорганізації 
та капіталізації банків» реалізують особи, що є акціоне-
рами на дату прийняття рішення про збільшення статут-
ного капіталу шляхом приватного розміщення акцій.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переваж-
не право, подають банку в строк, передбачений у рішенні 
про розміщення акцій, письмові заяви про придбання ак-
цій та перераховують кошти в сумі, яка дорівнює вартос-
ті акцій, що ними придбаваються. Заява та перераховані 
кошти приймаються банком не пізніше дня, що передує 
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дню початку укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій.

Строк, протягом якого реалізується переважне право 
акціонерів на придбання акцій, щодо яких прийнято рі-
шення про приватне розміщення, не може бути менше 
одного робочого дня;

11) видача банком на підставі отриманих від акціонерів 
письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вар-
тості акцій, що ними придбаваються, письмових зобов'язань 
про продаж відповідної кількості акцій не пізніше дня, що 
передує дню початку укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій;

12) укладення договорів з першими власниками у про-
цесі приватного розміщення акцій, яке здійснюється у 
два етапи.

1-й етап: протягом установленого в рішенні про розміщен-
ня акцій та проспекті емісії акцій строку з акціонером уклада-
ється договір купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером 
була надана заява про придбання та перераховані відповід-
ні кошти, відповідно до умов приватного розміщення акцій.

Тривалість першого етапу не може бути менше одного 
робочого дня. 

2-й етап: після завершення першого етапу здійснюється 
укладення договорів з першими власниками у процесі при-
ватного розміщення акцій, щодо яких не укладено догово-
ри на першому етапі, серед осіб, які відповідно до рішення 
про розміщення акцій є учасниками такого розміщення.

Протягом установленого в рішенні про розміщення ак-
цій та проспекті емісії акцій строку учасниками такого 
розміщення подається заява, укладається договір 
купівлі-продажу акцій. Повна оплата акцій здійснюється 
відповідно до умов розміщення, але не пізніше дня, що 
передує дню затвердження уповноваженим органом ре-
зультатів приватного розміщення акцій.

Тривалість другого етапу не може бути менше одного 
робочого дня. 

Договори з акціонерами банку та першими власниками 
(інвесторами) про купівлю-продаж акцій укладаються у 
строк до п'яти робочих днів після реєстрації реєструваль-
ним органом випуску акцій та проспекту емісії акцій.

Повна оплата акцій здійснюється відповідно до умов 
розміщення у строк до п'яти робочих днів з дати укладен-
ня договорів про купівлю-продаж акцій;

13) затвердження результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення 
акцій уповноваженим органом банку;

14) затвердження результатів приватного розміщення 
акцій уповноваженим органом банку;

15) затвердження звіту про результати приватного роз-
міщення акцій уповноваженим органом банку;

16) внесення загальними зборами акціонерів змін до 
статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу 
банку, з урахуванням результатів розміщення акцій;

17) погодження Національним банком України статуту 
банку у новій редакції; 

18) реєстрація змін до статуту банку, пов'язаних зі 
збільшенням статутного капіталу банку, в органах дер-
жавної реєстрації;

19) подання до реєструвального органу заяви та всіх 
необхідних документів для реєстрації звіту про результа-
ти приватного розміщення акцій;

20) реєстрація реєструвальним органом звіту про ре-
зультати приватного розміщення акцій;

21) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 
та зареєстрованого звіту про результати приватного роз-
міщення акцій;

22) переоформлення глобального сертифіката, що ра-
ніше був оформлений і депонований до депозитарію, з 
урахуванням розміщених акцій, випуск яких був оформ-
лений тимчасовим глобальним сертифікатом.

5. У разі прийняття реєструвальним органом рішення 
про визнання емісії акцій недійсною протягом етапів, пе-
редбачених підпунктами 9 - 12 пункту 4 цієї глави, банк:

персонально повідомляє перших власників акцій про 
визнання емісії акцій недійсною;

повертає першим власникам внески, внесені ними в 
оплату за акції, емісія яких визнана недійсною, в порядку 
та строк, визначені проспектом емісії, але не більше 
шести місяців з моменту прийняття рішення про визна-
ння емісії акцій недійсною.

6. У разі незатвердження у встановлені Законом Укра-
їни «Про цінні папери та фондовий ринок» строки ре-
зультатів укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення акцій органом банку, уповноваженим 
приймати рішення про затвердження результатів укла-
дення договорів з першими власниками, банк:

персонально повідомляє перших власників акцій про-
тягом 5 робочих днів;

повертає першим власникам внески, внесені ними в 
оплату за акції, в порядку та строк, визначені в рішенні 
про розміщення акцій та у проспекті емісії акцій, але не 
більше шести місяців з дати закінчення укладення дого-
ворів з першими власниками у процесі розміщення акцій, 
визначеної проспектом емісії;

подає до реєструвального органу заяву та всі необхід-
ні документи для реєстрації звіту про результати розмі-
щення акцій та скасування реєстрації випуску акцій.

2. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії 
акцій, звіту про результати приватного розміщення 

за спрощеною процедурою 
1. При приватному розміщенні додаткових акцій здій-

снюється реєстрація випуску акцій, проспекту емісії ак-
цій та реєстрація звіту про результати приватного розмі-
щення акцій. Реєстрація випуску акцій та проспекту емісії 
акцій здійснюється одночасно.

2. Реєструвальний орган після отримання заяви і доку-
ментів, необхідних для реєстрації випуску та проспекту емі-
сії акцій, звіту про результати приватного розміщення акцій 
здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії 
акцій/звіту про результати приватного розміщення акцій або 
відмовляє в реєстрації протягом трьох робочих днів з дня 
подання до реєструвального органу відповідних заяви та 
повного пакета документів (не враховуючи день подання).

3. Реєструвальний орган повертає банку документи, 
надані для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, 
без розгляду в разі їх подання не в повному обсязі про-
тягом трьох робочих днів з дня подання до реєструваль-
ного органу відповідних заяви та пакета документів (не 
враховуючи день подання).

4. Рішення про розміщення акцій, рішення про збіль-
шення статутного капіталу банку, інші рішення загальних 
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зборів акціонерів банку з питань, пов'язаних з процеду-
рою збільшення розміру статутного капіталу, оформлю-
ються протоколом загальних зборів акціонерів банку від-
повідно до вимог статті 46 Закону України «Про 
акціонерні товариства» та повинні бути пронумеровані, 
прошнуровані та засвідчені підписами голови, секретаря 
зборів, підписом керівника. 

До протоколу загальних зборів акціонерів банку дода-
ється протокол про підсумки голосування з відповідних 
питань порядку денного, який повинен відповідати вимо-
гам статті 45 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», та перелік акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах акціонерів банку.

У разі прийняття відповідних рішень єдиним акціоне-
ром банку, таке рішення оформлюється відповідно до 
статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

5. Для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, зві-
ту про приватне розміщення банки подають фінансову 
звітність, складену за міжнародними стандартами фінан-
сової звітності (далі - фінансова звітність), а саме:

звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за 

період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності.
6. Реєструвальний орган має право здійснювати пере-

вірку відомостей, що містяться в проспекті емісії акцій та 
в інших поданих документах, а також повноважень орга-
нів банку. До закінчення встановленого для реєстрації 
строку уповноважена особа реєструвального органу 
може запросити надання додаткових документів, які під-
тверджують дані, наведені в документах, наданих банком 
для реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії 
акцій, звіту про результати приватного розміщення акцій.

7. За письмовим зверненням банку, поданим до реє-
струвального органу до прийняття реєструвальним орга-
ном рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації 
випуску та проспекту емісії акцій, звіту про результати 
приватного розміщення акцій реєструвальний орган 
може повернути всі документи, подані для реєстрації ви-
пуску та проспекту емісії акцій, звіту про результати при-
ватного розміщення акцій, на доопрацювання.

8. Зареєстровані проспект емісії акцій, звіт про резуль-
тати приватного розміщення акцій засвідчуються підпи-
сом уповноваженої особи реєструвального органу та 
штампом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» або написом «ЗАРЕЄ-
СТРОВАНО» і печаткою реєструвального органу.

Один примірник зареєстрованого проспекту емісії ак-
цій, звіту про результати приватного розміщення акцій 
після реєстрації повертається банку.

Повідомлення банка про прийняте реєструвальним ор-
ганом рішення щодо реєстрації випуску та проспекту емі-
сії акцій, звіту про результати приватного розміщення ак-
цій здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.

9. Підставами для відмови в реєстрації випуску та про-
спекту емісії акцій є:

1) визнання емісії акцій недобросовісною;
2) виявлення порушення встановленого законодав-

ством порядку прийняття рішення про зміну розміру ста-
тутного капіталу та/або розміщення акцій, у тому числі 

порушень порядку скликання та/або проведення загаль-
них зборів акціонерів банку, на яких прийнято рішення 
про зміну розміру статутного капіталу та/або розміщення 
акцій;

3) невідповідність поданих документів вимогам зако-
нодавства;

4) недостовірність інформації у поданих документах.
10. Підставою для відмови в реєстрації звіту про ре-

зультати розміщення акцій є порушення вимог законо-
давства, пов'язане з розміщенням акцій, зокрема пору-
шення встановленого порядку прийняття рішення про 
затвердження результатів розміщення, та визнання емі-
сії цінних паперів недобросовісною, а також невідповід-
ність поданих документів вимогам законодавства.

11. Повідомлення про відмову в реєстрації випуску та 
проспекту емісії акцій, звіту про приватне розміщення ак-
цій доводиться до банку письмово і має містити правове 
обґрунтування такої відмови.

У разі відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії 
акцій, звіту про приватне розміщення акцій усі подані до-
кументи залишаються в реєструвальному органі. Оригі-
нал свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію 
випуску акцій повертається заявнику.

У разі коли в реєстрації випуску та проспекту емісії ак-
цій, звіту про приватне розміщення акцій відмовлено з 
мотивів, які банк уважає необґрунтованими, воно може 
звернутися до суду.

12. Реєстрація наступного випуску та проспекту емісії 
акцій здійснюється реєструвальним органом тільки за 
умови реєстрації звіту про результати публічного або 
приватного розміщення акцій та/або видачі свідоцтва 
про реєстрацію попереднього випуску акцій.

13. Після реєстрації випуску та проспекту емісії акцій 
при збільшенні розміру статутного капіталу за рахунок 
додаткових внесків банку видається тимчасове свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій (додатки 1, 2), яке є 
підставою для оформлення та депонування тимчасового 
глобального сертифіката.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (додатки 3, 4) 
видається банку одночасно із примірником зареєстрова-
ного звіту про результати приватного розміщення акцій.

14. У разі здійснення емісії акцій, що надають їх влас-
никам права, однакові з правами за раніше розміщеними 
акціями, реєструвальний орган видає свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій на весь випуск з урахуванням по-
передніх випусків та анулює тимчасове свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій та свідоцтва про реєстрацію 
попередніх випусків акцій.

Анулювання раніше виданих свідоцтв (тимчасових 
свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій здійснюється 
шляхом внесення запису до свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій, що видається реєструвальним органом.

15. У разі якщо протягом строку розміщення акцій, 
який вказаний у рішенні про розміщення та у проспекті 
емісії акцій, не було розміщено жодної акції, у разі від-
мови від розміщення акцій, а також у разі незатверджен-
ня у встановлені строки результатів розміщення акцій 
реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації 
випуску акцій, що розміщувались додатково, та анулює 
тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від-
повідно до нормативно-правового акта реєструвального 
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органу, що встановлює порядок скасування реєстрації 
випусків акцій.

16. Обіг акцій дозволяється після реєстрації реєстру-
вальним органом звіту про результати розміщення акцій 
та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

3. Документи, які подаються для реєстрації випуску 
та проспекту емісії акцій при збільшенні статутного 

капіталу 
1. Для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій при 

приватному розміщенні додаткових акцій банк не пізніш 
як протягом 60 днів після прийняття рішення про розмі-
щення акцій подає до реєструвального органу такі доку-
менти:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій та проспекту 
емісії акцій (додаток 5);

2) рішення загальних зборів акціонерів про:
збільшення статутного капіталу банку шляхом приват-

ного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків;

приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку 
осіб, які є учасниками такого розміщення);

визначення уповноваженого органу банку, якщо це не 
визначено статутом, якому надаються повноваження 
щодо визначення ціни розміщення акцій під час першого 
та другого етапів укладення договорів з першими влас-
никами у процесі приватного розміщення акцій;

визначення уповноваженого органу банку (виконавчо-
го органу, наглядової ради), якщо це не визначено стату-
том, якому надаються повноваження, визначені підпунк-
том 2 пункту 4 глави 1 цього розділу (у разі прийняття 
відповідного рішення),

оформлені відповідно до вимог Закону України «Про 
акціонерні товариства», або їх копії, засвідчені у вста-
новленому законодавством порядку.

Рішення про приватне розміщення акцій має містити 
відомості відповідно до додатка 6 до цього Порядку;

3) проспект емісії акцій, що подається реєструвально-
му органу у двох примірниках, повинен бути підписаний 
керівником банку та аудитором (керівником аудиторської 
фірми). Якщо банк користується послугами андеррайте-
ра щодо розміщення акцій, проспект емісії акцій погоджу-
ється з андеррайтером і засвідчується підписом керівни-
ка андеррайтера. Якщо ринкова вартість акцій була 
визначена суб'єктом оціночної діяльності, проспект емі-
сії акцій засвідчується підписом керівника відповідного 
суб'єкта оціночної діяльності.

Проспект емісії акцій повинен містити відомості відпо-
відно до додатка 7 до цього Порядку;

4) копію договору про андеррайтинг, засвідчену у вста-
новленому законодавством порядку (якщо банк користу-
ється послугами андеррайтера щодо розміщення акцій).

5) фінансову звітність у повному обсязі за звітний пері-
од, що передував кварталу, у якому подаються документи 
для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, засвідче-
ну підписами голови правління та головного бухгалтера 
банку та аудитора (керівника аудиторської фірми);

6) висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової 
звітності за звітний період, що передував кварталу, у яко-
му подаються документи для реєстрації випуску та про-
спекту емісії акцій (крім випадку, коли попереднім звіт-

ним періодом є рік) або аудиторський висновок (звіт 
незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності 
(у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), скла-
дений відповідно до нормативно-правового акта реє-
струвального органу, що встановлює вимоги до аудитор-
ського висновку, що подається до реєструвального 
органу у складі документів для реєстрації випуску, випус-
ку та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту 
про результати розміщення акцій (крім цінних паперів ін-
ститутів спільного інвестування).

7) рішення наглядової ради банку щодо підготовки та 
проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийня-
то рішення про збільшення статутного капіталу та при-
ватне розміщення акцій, або копію такого рішення, за-
свідчену у встановленому законодавством порядку;

8) копію статуту банку в редакції, що була чинною на 
дату прийняття рішення про збільшення статутного капі-
талу та розміщення акцій, засвідчену у встановленому 
законодавством порядку;

9) рішення наглядової ради про затвердження ринко-
вої вартості акцій відповідно до статті 8 Закону України 
«Про акціонерні товариства» або копію такого рішення, 
засвідчену у встановленому законодавством порядку;

10) документ, що підтверджує визначення ринкової 
вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства», або його копію, засвід-
чену у встановленому законодавством порядку;

11) копію платіжного документа, який підтверджує 
сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету 
Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про 
державне мито», засвідчену підписом керівника і печат-
кою товариства;

12) копію попередньої згоди Національного банку 
України на здійснення капіталізації банку за спрощеною 
процедурою, засвідчену у встановленому законодав-
ством порядку;

13) рішення загальних зборів про визначення уповно-
важеного органу банку (якщо це не визначено статутом), 
якому надаються повноваження щодо визначення ціни 
розміщення акцій під час першого та другого етапів укла-
дення договорів з першими власниками у процесі при-
ватного розміщення акцій;

14) рішення уповноваженого органу банку про визна-
чення (затвердження) ціни розміщення акцій під час пер-
шого та другого етапів укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій або 
його копію, засвідчену у встановленому законодавством 
порядку.

2. У разі якщо документи, які подаються для реєстрації 
випуску акцій та проспекту емісії акцій, містять більше 
ніж один аркуш, вони мають бути пронумеровані та про-
шнуровані.

4. Документи, які надаються для реєстрації звіту 
про результати приватного розміщення акцій

1. У 30-денний строк з дня внесення змін до статуту, 
пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу 
шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номіналь-
ної вартості, банк повинно подати до реєструвального 
органу документи для реєстрації звіту про результати 
розміщення акцій.
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2. Для реєстрації звіту про результати приватного роз-
міщення акцій банк подає до реєструвального органу такі 
документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати приват-
ного розміщення акцій (додаток 8);

2) звіт про результати приватного розміщення акцій 
(додаток 9) в двох примірниках;

3) рішення наглядової ради щодо підготовки та про-
ведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято 
рішення про внесення змін до статуту банку, пов'язаних 
зі збільшенням розміру статутного капіталу, або копію та-
кого рішення, засвідчену у встановленому законодав-
ством порядку;

4) рішення загальних зборів акціонерів щодо вне-
сення змін до статуту банку, пов'язаних зі збільшенням 
статутного капіталу, оформлене відповідно до вимог 
Закону України «Про акціонерні товариства», або його 
копію, засвідчену у встановленому законодавством 
порядку;

5) фінансову звітність за звітний період, що передував 
кварталу, у якому подаються документи для реєстрації 
звіту про результати розміщення акцій, засвідчену підпи-
сами керівника банку та аудитора (керівника аудитор-
ської фірми);

6) висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової 
звітності за звітний період, що передував кварталу, у яко-
му подаються документи для реєстрації звіту про резуль-
тати розміщення акцій (крім випадку, коли попереднім 
звітним періодом є рік) або аудиторський висновок (звіт 
незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності 
(у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), скла-
дений відповідно до нормативно-правового акта реє-
струвального органу, що встановлює вимоги до аудитор-
ського висновку, що подається до реєструвального 
органу у складі документів для реєстрації випуску, випус-
ку та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту 
про результати розміщення акцій (крім цінних паперів ін-
ститутів спільного інвестування);

7) оригінали свідоцтв про реєстрацію попереднього 
випуску (попередніх випусків) акцій (у разі емісії акцій, 
що надають їх власникам права, однакові з правами за 
раніше розміщеними акціями);

8) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску акцій;

9) рішення уповноваженого органу банку про затвер-
дження результатів укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій, за-
свідчене підписом керівника банку або його копію, за-
свідчену у встановленому законодавством порядку;

10) рішення уповноваженого органу банку про затвер-
дження результатів розміщення акцій, засвідчене підпи-
сом керівника банку або його копію, засвідчену у вста-
новленому законодавством порядку;

11) рішення уповноваженого органу про затвер-
дження звіту про результати приватного розміщення 
акцій, засвідчене підписом керівника банку або його 
копію, засвідчену у встановленому законодавством 
порядку;

12) довідку, засвідчену підписом керівника банку, з пе-
реліком внесків, унесених в оплату за акції, із зазначен-
ням реквізитів платіжних документів, з наданням засвід-

чених у встановленому законодавством порядку копій 
документів, які підтверджують оплату першими власни-
ками повної вартості розміщених акцій до затвердження 
звіту про результати розміщення акцій;

13) у разі відмови власника акцій від використання 
свого переважного права на придбання акцій, якщо отри-
мання такої відмови передбачено умовами розміщення 
акцій, - довідку про отримання від акціонерів письмового 
підтвердження про відмову, засвідчену підписами упо-
вноважених осіб банку, керівника банку.

3. У разі якщо під час приватного розміщення акцій не 
було укладено жодного договору з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій, для реєстрації 
звіту про результати приватного розміщення акцій банк 
подає до реєструвального органу документи, передбаче-
ні підпунктами 1, 2, 5, 6, 8 – 11 пункту 2 цієї глави, а також 
довідку про повернення перерахованих коштів усім акці-
онерам, які в установлений строк подали банку письмову 
заяву про придбання акцій та перерахували на відповід-
ний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних 
паперів, що ними придбаваються, відповідно до статті 27 
Закону України «Про акціонерні товариства», засвідчену 
підписом керівника банку.

Зазначені документи повинні бути подані не пізніше 
15 календарних днів з дня затвердження уповноваженим 
органом банку звіту про результати розміщення акцій.

4. У разі незатвердження у встановлені Законом Укра-
їни «Про цінні папери та фондовий ринок» строки ре-
зультатів розміщення акцій органом банку, уповноваже-
ним приймати таке рішення, для реєстрації звіту про 
результати розміщення акцій не пізніше 15 календарних 
днів з дати закінчення строку повернення внесків, уне-
сених в оплату за акції, банк подає до реєструвального 
органу документи, передбачені підпунктами 1, 2, 5, 6, 8, 
12 пункту 2 цієї глави. При цьому звіт про результати роз-
міщення акцій подається без підпису голови уповнова-
женого органу банку, якому надані повноваження щодо 
затвердження результатів розміщення акцій, а також за-
свідчену підписом керівника банку довідку про повер-
нення внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, 
які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вар-
тості, дати повернення).

5. У разі якщо протягом строку розміщення акцій, який 
вказаний у проспекті емісії акцій, не було розміщено жод-
ної акції або у разі незатвердження у встановлені строки 
результатів розміщення акцій банк, щодо якого прийнято 
постанову Правління Національного банку України про 
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, по-
дає документи, визначені пунктами 3, 4 цієї глави, крім 
висновку (звіту) щодо огляду проміжної фінансової звіт-
ності (аудиторського висновку (звіту незалежного ауди-
тора) щодо річної фінансової звітності). Фінансова звіт-
ність та звіт про результати розміщення акцій банку щодо 
якого прийнято постанову Правління Національного бан-
ку України про відкликання банківської ліцензії та ліквіда-
цію банку не потребують засвідчення аудитором (ауди-
торською фірмою).

6. У разі якщо документи, які подаються для реєстрації 
звіту про результати приватного розміщення акцій, міс-
тять більше ніж один аркуш, вони мають бути пронуме-
ровані та прошнуровані.
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ІІІ. Реорганізація банку шляхом приєднання 
до іншого банку

1. Порядок реорганізації банку шляхом приєднання 
до іншого банку

1. Банк або банки (далі – разом або окремо – Банк, що 
приєднується) мають право здійснити реорганізацію 
шляхом приєднання до іншого банку (далі – Банк-
правонаступник, а разом Банк, що приєднується, та 
Банк-правонаступник – Банки-учасники) за спрощеною 
процедурою, визначеною Законом України «Про спро-
щення процедур реорганізації та капіталізації банків», за 
умови отримання дозволу Національного банку України 
на реорганізацію шляхом приєднання за спрощеною 
процедурою.

2. Надання Національним банком України попере-
днього висновку про погодження проекту плану реоргані-
зації шляхом приєднання (далі – проект Плану реоргані-
зації) є підставою для скликання наглядовими радами 
Банків-учасників загальних зборів для прийняття рішен-
ня про приєднання, затвердження Плану реорганізації та 
договору про приєднання.

3. Усі прості та привілейовані акції, розміщені Банком, 
що приєднується, конвертуються у прості акції Банку-
правонаступника, крім акцій Банку, що приєднується, та/
або акцій Банку-правонаступника, які не підлягають кон-
вертації.

4. Приєднанням Банку, що приєднується, є його при-
пинення з передачею ним згідно з передавальним актом 
усього свого майна, прав та обов'язків Банку-
правонаступнику.

Акції Банку-правонаступника розподіляються серед 
всіх акціонерів Банків-учасників, які є власниками акцій, 
що підлягають конвертації.

Конвертація акцій Банку, що приєднується, в акції 
Банку-правонаступника, має відбуватися в порядку та за 
коефіцієнтом (коефіцієнтами) конвертації акцій, що ви-
значені у договорі про приєднання.

5. Не підлягають конвертації:
1) акції Банку, що приєднується, які були викуплені 

ним до прийняття загальними зборами Банку, що приєд-
нується, рішення про приєднання;

2) акції Банку, що приєднується, власниками яких є ак-
ціонери, які звернулися до Банку, що приєднується, з ви-
могою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які 
отримали таке право до прийняття загальними зборами 
Банку, що приєднується, рішення про припинення;

3) акції Банку, що приєднується, власником яких є 
Банк-правонаступник;

4) акції Банку, що приєднується, власником яких є ін-
ший Банк, що приєднується (у разі приєднання декількох 
банків до одного Банку-правонаступника);

5) акції Банку-правонаступника, власником яких був 
Банк, що приєднується.

6. Коефіцієнт конвертації акцій визначається як співвід-
ношення номінальної вартості акції Банку, що приєднуєть-
ся, до номінальної вартості акції Банку-правонаступника.

Якщо приєднуються кілька банків, коефіцієнт конвер-
тації акцій розраховується по кожному з таких банків 
окремо.

7. Кількість акцій Банку-правонаступника, яку отримує 
кожен акціонер, який бере участь у розподілі таких акцій, 

визначається шляхом множення кількості належних йому 
акцій Банку, що приєднується, на коефіцієнт конвертації. 

Загальна номінальна вартість акцій Банку-
правонаступника, які отримує кожен з акціонерів Банку, 
що приєднується, має бути рівною загальній номінальній 
вартості акцій, які належали цьому акціонеру у статутно-
му капіталі Банку, що приєднується.

8. Випуск акцій з метою конвертації акцій Банку, що 
приєднується, в акції Банку-правонаступника здійсню-
ється на суму, яка дорівнює загальній номінальній вар-
тості акцій Банку-правонаступника, які мають отримати 
акціонери Банку, що приєднується.

Розмір статутного капіталу Банку-правонаступника до-
рівнює сумі розміру статутного капіталу цього банку до 
приєднання (без урахування загальної номінальної вар-
тості акцій, що не підлягають конвертації) та загальної но-
мінальної вартості акцій, випущених з метою конвертації.

9. Процедура емісії акцій Банку-правонаступника, до 
якого відбувається приєднання, за спрощеною процеду-
рою здійснюється у такому порядку:

1) отримання попереднього висновку Національного 
банку України про погодження проекту Плану реоргані-
зації та скликання наглядовими радами Банків-учасників 
загальних зборів;

2) прийняття загальними зборами кожного Банку, що 
приєднується, рішень про:

припинення банку шляхом приєднання;
створення комісії з припинення банку;
обрання персонального складу комісії з припинення;
3) прийняття загальними зборами Банку-

правонаступника, рішення про приєднання Банку, що 
приєднується.

У випадку, передбаченому частиною четвертою стат-
ті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», таке 
рішення може прийматися наглядовою радою;

4) подання кожним Банком, що приєднується, заяви та 
всіх необхідних документів на зупинення обігу акцій до 
реєструвального органу;

5) зупинення реєструвальним органом обігу акцій кож-
ного Банку, що приєднується;

6) оприлюднення інформації про початок процедури 
реорганізації відповідно до вимог законодавства;

7) складення комісією з припинення кожного Банку, що 
припиняється, передавального акта;

8) прийняття наглядовою радою кожного Банку-
учасника рішень про:

затвердження проекту договору про приєднання (у ви-
падку, передбаченому частиною четвертою статті 84 За-
кону України «Про акціонерні товариства», наглядова 
рада може прийняти рішення про затвердження догово-
ру про приєднання);

затвердження пояснень до умов договору про приєд-
нання (якщо рішення про затвердження договору про при-
єднання приймається наглядовою радою відповідно до 
частини четвертої статті 84 Закону України «Про акціонер-
ні товариства», підготовка пояснень не вимагається);

затвердження умов конвертації акцій Банку, що при-
єднується, в акції Банку-правонаступника.

Наглядова рада кожного Банку, що приєднується, при-
ймає також рішення про схвалення передавального акта, 
підготовленого комісією з припинення банку;
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9) прийняття загальними зборами кожного Банку, що 
приєднується, рішень про:

затвердження передавального акта;
затвердження договору про приєднання;
обрання за потреби уповноважених осіб Банку, що 

приєднується, на здійснення подальших дій щодо при-
пинення;

10) загальні збори Банку-правонаступника, прийма-
ють рішення про:

затвердження передавального акта (крім випадку, коли 
рішення про затвердження передавального акта прийня-
то наглядовою радою відповідно до частини четвертої 
статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»);

затвердження договору про приєднання (крім випадку, 
коли рішення про затвердження договору про приєднан-
ня прийнято наглядовою радою відповідно до частини 
четвертої статті 84 Закону України «Про акціонерні това-
риства»);

випуск акцій з метою конвертації акцій Банку, що при-
єднується, в акції Банку-правонаступника;

визначення уповноваженого органу Банку-
правонаступника, якому надаються повноваження щодо 
затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та 
звіту про результати розміщення (обміну) акцій (якщо це 
не визначено статутом товариства);

11) подання Банком-правонаступником заяви та всіх 
необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до 
реєструвального органу;

12) реєстрація реєструвальним органом випуску акцій 
та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випус-
ку акцій;

13) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційно-
го номера цінних паперів;

14) укладення з Центральним депозитарієм цінних па-
перів договору про обслуговування випусків цінних папе-
рів у разі відсутності чинного договору;

15) оформлення та депонування тимчасового гло-
бального сертифіката;

16) здійснення Центральним депозитарієм цінних па-
перів операцій у системі депозитарного обліку щодо об-
слуговування процесу конвертації акцій Банку, що при-
єднується, в акції в акції Банку-правонаступника, та 
анулювання акцій, які не підлягають конвертації;

17) затвердження результатів розміщення (обміну) ак-
цій уповноваженим органом Банку-правонаступника;

18) прийняття спільними загальними зборами Банків-
учасників рішення про внесення змін до статуту Банку-
правонаступника;

19) погодження Національним банком України статуту 
Банку-правонаступника у новій редакції;

20) державна реєстрація змін до відомостей, що містять-
ся в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських формувань, пов’язана 
з внесенням змін до статуту Банку-правонаступника, шля-
хом викладення його в новій редакції;

21) подання Банком-правонаступником заяви та всіх 
необхідних документів на реєстрацію звіту про результа-
ти розміщення (обміну) акцій до реєстраційного органу;

22) реєстрація реєструвальним органом звіту про ре-
зультати розміщення (обміну) акцій Банку-
правонаступника та скасування реєструвальним орга-

ном реєстрації випуску акцій Банку, що приєднується, 
отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 
Банку-правонаступника;

23) оформлення та депонування глобального серти-
фіката;

24) державна реєстрація припинення Банку, що при-
єднується.

2. Зупинення обігу акцій Банку, що приєднується
1. У разі зупинення обігу акцій, відмови у зупиненні 

обігу акцій оформлюються відповідні розпорядження.
2. Реєструвальний орган:
1) протягом трьох робочих днів з дати надходження до 

реєструвального органу відповідних документів, зазна-
чених у пункті 14 цієї глави, видає розпорядження про 
зупинення обігу акцій (додаток 10) або про відмову в зу-
пиненні обігу акцій (додаток 11);

2) повертає у передбачений підпунктом 1 цього пункту 
строк документи Банку, що приєднується, без розгляду.

3. Реєструвальний орган має право здійснювати пере-
вірку відомостей, що містяться в поданих документах. 
До закінчення встановленого для розгляду документів 
строку реєструвальний орган може запросити надання 
додаткових документів, які підтверджують дані, наведені 
в документах, наданих Банком, що приєднується, для зу-
пинення обігу акцій.

4. Відмова в зупиненні обігу акцій оформлюється роз-
порядженням про відмову в зупиненні обігу акцій та до-
водиться до відома Банку, що приєднується, письмово і 
має містити правове обґрунтування такої відмови із за-
значенням підстав для такої відмови та вичерпним пере-
ліком виявлених в поданих документах порушень, що 
стали підставою для такої відмови.

5. Відмова в зупиненні обігу акцій складається у разі:
1) невідповідності поданих документів вимогам цього 

Порядку;
2) внесення недостовірних відомостей до документів, 

подання яких передбачено цим Порядком;
3) порушення порядку скликання та/або проведення 

загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення 
про припинення Банку, що приєднується;

4) відсутність попереднього висновку Національного 
банку України про погодження проекту Плану реоргані-
зації.

6. Підставами для повернення Банку, що приєднуєть-
ся, без розгляду документів, що подані для зупинення 
обігу акцій, є:

1) подання документів не в повному обсязі;
2) подання документів з порушенням вимог, встанов-

лених цим Порядком, до їх оформлення.
7. Про повернення без розгляду документів, що подані 

для зупинення обігу акцій, Банк, що приєднується, пові-
домляється письмово із зазначенням правового обґрун-
тування такого повернення, у тому числі підстав для та-
кого повернення та вичерпного переліку виявлених в 
поданих документах порушень, що стали підставою для 
такого повернення.

8. За письмовим зверненням Банку, що приєднується, 
отриманим реєструвальним органом до зупинення обігу 
акцій або відмови у зупиненні обігу акцій реєструвальний 
орган повертає всі подані документи на доопрацювання. 
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Після доопрацювання Банк, що приєднується, подає до-
кументи у загальному порядку.

9. Реєструвальний орган забезпечує:
1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі 

розпорядження про зупинення обігу акцій:
оприлюднення відповідного розпорядження на офіцій-

ному веб-сайті реєструвального органу;
направлення відповідного розпорядження до Цен-

трального депозитарію цінних паперів відповідно до 
нормативно-правового акта реєструвального органу, що 
встановлює порядок обміну електронними документами 
реєструвального органу та Центрального депозитарію 
цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпо-
рядження про зупинення обігу акцій направлення відпо-
відного розпорядження Банку, що приєднується;

10. Реєструвальний орган додатково здійснює опублі-
кування розпорядження про зупинення обігу акцій в од-
ному з офіційних друкованих видань реєструвального 
органу протягом п'яти робочих днів з дати видачі відпо-
відного розпорядження.

11. Розпорядження про зупинення обігу акцій містить 
інформацію про дату, з якої забороняється вчинення 
правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на 
акції (крім спадкування або правонаступництва акцій, 
правочинів, які вчиняються на виконання рішення суду, 
при викупі акцій їх банком).

Датою, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, є дата, 
що настає на другий робочий день з дати видачі розпо-
рядження про зупинення обігу акцій.

12. На підставі розпорядження про зупинення обігу ак-
цій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни 
до Державного реєстру випусків цінних паперів.

13. У разі відмови в зупиненні обігу акцій усі подані до-
кументи залишаються в реєструвальному органі.

14. Для зупинення обігу акцій Банк, що приєднується, 
після прийняття рішення про припинення шляхом при-
єднання має подати до реєструвального органу такі до-
кументи:

1) заяву про зупинення обігу акцій (додаток 12);
2) рішення загальних зборів акціонерів (або їх копії, за-

свідчені у встановленому законодавством порядку) про:
припинення банку шляхом приєднання;
створення комісії з припинення банку і обрання персо-

нального складу комісії з припинення.
Рішення оформлюються протоколом загальних зборів 

відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні то-
вариства». 

У разі прийняття відповідного рішення єдиним акціо-
нером Банку, що приєднується, подається рішення акці-
онера, оформлене відповідно до статті 49 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства»;

3) рішення наглядової ради Банку, що приєднується, 
щодо підготовки та проведення загальних зборів акціо-
нерів Банку, що приєднується, на яких прийняті рішення, 
зазначені у підпункті 2 цього пункту, або його копію за-
свідчену у встановленому законодавством порядку (за 
наявності);

4) копію статуту Банку, що приєднується, в редакції, 
що була чинною на дату прийняття рішень, зазначених у 

підпункті 2 цього пункту, засвідчену у встановленому за-
конодавством порядку;

5) попередній висновок Національного банку України 
про погодження проекту Плану реорганізації.

15. У разі якщо документи, які подаються для зупинен-
ня обігу акцій, містять більше ніж один аркуш, вони ма-
ють бути пронумеровані та прошнуровані.

3. Порядок реєстрації випуску акцій Банку-
правонаступника, звіту про результати розміщення 

(обміну) акцій та скасування реєстрації випуску 
акцій Банку, що приєднується

1. Реєстрація випуску акцій Банку-правонаступника 
здійснюється реєструвальним органом після зупинення 
обігу акцій Банку, що приєднується.

2. Реєструвальний орган:
1) протягом трьох робочих днів з дати надходження до 

реєструвального органу заяви та всіх необхідних доку-
ментів для реєстрації випуску акцій приймає рішення про 
реєстрацію або про відмову в реєстрації випуску акцій;

2) повертає заявнику у передбачений підпунктом 1 
цього пункту строк документи без розгляду.

3. Реєструвальний орган протягом трьох днів з дати 
отримання заяви та всіх необхідних документів для реє-
страції звіту про результати розміщення (обміну) акцій 
приймає рішення про реєстрацію або про відмову в реє-
страції звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

4. Датою отримання відповідних документів є дата ре-
єстрації таких документів у підрозділі центрального апа-
рату реєструвального органу, який виконує функції реє-
страції вхідної кореспонденції.

5. Відмова в реєстрації випуску акцій, звіту про результа-
ти розміщення (обміну) акцій оформлюється розпоряджен-
ням про відмову в реєстрації випуску акцій, звіту про резуль-
тати розміщення (обміну) акцій (додаток 13) та доводиться 
до відома банку письмово і має містити правове обґрунту-
вання такої відмови із зазначенням підстав такої відмови та 
вичерпним переліком виявлених в поданих документах по-
рушень, що стали підставою для такої відмови.

У разі відмови в реєстрації випуску акцій, звіту про ре-
зультати розміщення (обміну) акцій усі подані документи 
залишаються в реєструвальному органі.

У разі коли в реєстрації випуску акцій, звіту про ре-
зультати розміщення (обміну) акцій відмовлено з моти-
вів, які банк уважає необґрунтованими, він може зверну-
тися до суду.

6. Підставами для відмови в реєстрації випуску акцій, 
звіту про результати розміщення (обміну) акцій є:

1) невідповідність поданих банком документів вимо-
гам законодавства;

2) внесення недостовірних відомостей до документів, 
які подаються для реєстрації випуску акцій, звіту про ре-
зультати розміщення (обміну) акцій;

3) порушення встановленого законодавством порядку 
прийняття рішення про розміщення (випуск) акцій;

4) порушення порядку скликання та/або проведення 
загальних зборів акціонерів, на яких прийняті передбаче-
ні законодавством рішення.

7. Підставами для повернення Банку-правонаступнику 
без розгляду документів, що подані для в реєстрації ви-
пуску акцій, є:
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1) подання документів не в повному обсязі;
2) подання документів з порушенням вимог, встанов-

лених цим Порядком, до їх оформлення.
8. Про повернення без розгляду документів, що подані 

для реєстрації випуску акцій, Банк-правонаступник повідо-
мляється письмово із зазначенням правового обґрунтуван-
ня такого повернення, у тому числі підстав для такого повер-
нення, вичерпного переліку виявлених в поданих документах 
порушень, що стали підставою для такого повернення.

9. За письмовим зверненням Банку-правонаступнику, 
поданим до реєструвального органу до прийняття ним 
рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації випус-
ку акцій, звіту про результати розміщення (обміну) акцій, 
реєструвальний орган може повернути всі документи, 
подані для реєстрації випуску акцій, звіту про результати 
розміщення (обміну) акцій, на доопрацювання.

10. Реєструвальний орган має право здійснювати пе-
ревірку відомостей, що містяться в поданих документах, 
а також повноважень органів Банків-учасників. До закін-
чення встановленого для реєстрації строку уповноваже-
на особа реєструвального органу може запросити на-
дання додаткових документів, які підтверджують дані, 
наведені в документах, наданих для реєстрації випуску 
акцій, звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

11. Після реєстрації випуску акцій Банку-
правонаступнику видається тимчасове свідоцтво про ре-
єстрацію випуску акцій (додаток 1).

Тимчасове свідоцтво є підставою для оформлення та 
депонування тимчасового глобального сертифіката.

12. Зареєстрований звіт про результати розміщення 
(обміну) акцій засвідчується підписом уповноваженої 
особи реєструвального органу, проставлянням штампа 
«ЗАРЕЄСТРОВАНО» або написом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» 
та печаткою реєструвального органу.

Реєстраційний номер та дата реєстрації свідоцтва про 
реєстрацію випуску акцій повинні відповідати тимчасо-
вому свідоцтву про реєстрацію випуску акцій.

Один примірник зареєстрованого звіту про результати 
розміщення (обміну) акцій після реєстрації повертається 
Банку-правонаступнику.

13. Анулювання раніше виданих свідоцтв (тимчасових 
свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій здійснюється 
шляхом внесення запису до свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій, що видається реєстраційним органом.

14. Одночасно з реєстрацією звіту про результати роз-
міщення (обміну) акцій здійснюється скасування реє-
страції випусків акцій Банку, що припиняється, що оформ-
люється відповідним розпорядженням (додаток 14), та 
видача свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (дода-
ток  3) Банка-правонаступника.

15. Реєструвальний орган забезпечує:
1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі 

розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій:
оприлюднення відповідного розпорядження на офіцій-

ному веб-сайті реєструвального органу;
направлення відповідного розпорядження до Цен-

трального депозитарію цінних паперів відповідно до 
нормативно-правового акта реєструвального органу, що 
встановлює порядок обміну електронними документами 
реєструвального органу та Центрального депозитарію 
цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпо-
рядження про скасування реєстрації випуску акцій на-
правлення відповідного розпорядження Банку, що при-
єднується;

16. Реєструвальний орган додатково здійснює опублі-
кування розпорядження про скасування реєстрації ви-
пуску акцій в одному з офіційних друкованих видань ре-
єструвального органу протягом п'яти робочих днів з дати 
видачі відповідного розпорядження.

17. На підставі розпорядження про скасування реє-
страції випуску акцій реєструвальним органом вносяться 
відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних 
паперів.

4. Документи, що подаються для реєстрації випуску 
акцій

1. Для реєстрації випуску акцій Банку-правонаступника 
не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення 
про випуск акцій подаються такі документи:

1) заява про реєстрацію випуску акцій (додаток 15);
2) рішення загальних зборів кожного Банку, що приєд-

нується, (або їх копії, засвідчені у встановленому законо-
давством порядку) про:

припинення банку шляхом приєднання;
створення комісії з припинення банку;
обрання персонального складу комісії з припинення;
затвердження передавального акта;
затвердження договору про приєднання;
обрання уповноважених осіб Банку, що приєднується, 

на здійснення подальших дій щодо припинення (у разі 
прийняття такого рішення).

Рішення оформлюються протоколом загальних зборів 
відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні то-
вариства». 

У разі прийняття відповідного рішення єдиним акціо-
нером Банку, що приєднується, подається рішення акці-
онера, оформлене відповідно до статті 49 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства»;

3) рішення загальних зборів (у випадку, визначеному 
частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акці-
онерні товариства» - наглядової ради) Банку-
правонаступника про:

затвердження передавального акта;
затвердження договору про приєднання;
випуск акцій з метою конвертації акцій Банку, що при-

єднується, в акції Банку-правонаступника;
визначення уповноваженого органу Банку-

правонаступника, якому надаються повноваження щодо 
затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та 
звіту про результати розміщення (обміну) акцій (якщо це 
не визначено статутом банку).

Рішення оформлюються протоколом загальних зборів 
відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні то-
вариства». 

У разі прийняття відповідного рішення єдиним акціо-
нером Банку-правонаступника подається рішення акціо-
нера, оформлене відповідно до статті 49 Закону України 
«Про акціонерні товариства».

Рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій 
Банку, що приєднується, в акції Банку-правонаступника 
має містити такі відомості:
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повне найменування Банку-правонаступника, місцез-
находження та код за ЄДРПОУ;

інформацію про посадових осіб Банку-правонаступника 
із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної на-
зви посади;

інформацію про аудитора Банку-правонаступника із 
зазначенням найменування аудиторської фірми або 
прізвища, ім'я та по батькові аудитора, місцезнаходжен-
ня аудиторської фірми, реквізитів свідоцтва про внесен-
ня до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів (якщо банк є фінансовою установою, що 
здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів), 
або реквізитів свідоцтва про внесення в Реєстр аудитор-
ських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською пала-
тою України;

розмір статутного капіталу кожного з Банків-учасників 
на дату прийняття рішення про припинення Банку, що 
приєднується;

номінальну вартість акції;
загальну номінальну вартість акцій, що випускаються;
порядок і коефіцієнт конвертації акцій;
відомості про права, які надаватимуться Банком-

правонаступником власникам інших, крім простих акцій, 
цінних паперів Банку, що приєднується, та/або перелік 
заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних 
паперів;

строк і порядок розміщення (обміну) акцій;
4) фінансову звітність за звітний період, що передував 

кварталу, у якому подаються документи для реєстрації 
випуску акцій, засвідчену підписами керівника банку та 
аудитора (керівника аудиторської фірми), а саме:

звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за 

період;
5) висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової 

звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому 
подаються документи для реєстрації випуску акцій (крім 
випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) або ауди-
торський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річ-
ної фінансової звітності (у випадку, коли попереднім звіт-
ним періодом є рік), складений відповідно до 
нормативно-правового акта реєструвального органу, що 
встановлює вимоги до аудиторського висновку, що пода-
ється до реєструвального органу у складі документів для 
реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих ви-
дів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій 
(крім цінних паперів інститутів спільного інвестування);

6) рішення наглядової ради Банку-правонаступника 
щодо підготовки та проведення загальних зборів акціо-
нерів, на яких прийняті рішення, зазначені у підпункті 3 
цього пункту, або його копія, засвідчена у встановленому 
законодавством порядку (за наявності);

7) копії статутів Банків-учасників, що були чинними на 
дату прийняття рішень, зазначених у підпунктах 2, 3 цьо-
го пункту;

8) копія передавального акта, затвердженого уповно-
важеними органами Банків-учасників, засвідчена у вста-
новленому законодавством порядку;

9) копія платіжного документа, який підтверджує спла-
ту державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міні-

стрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про дер-
жавне мито», засвідчена підписом керівника 
Банку-правонаступника.

10) дозвіл Національного банку України на реорганіза-
цію.

2. У разі якщо документи, які подаються для реєстрації 
випуску акцій, містять більше ніж один аркуш, вони ма-
ють бути пронумеровані та прошнуровані.

5. Документи, що подаються для реєстрації звіту 
про результати розміщення (обміну) акцій

1. Для реєстрації звіту про результати розміщення (об-
міну) акцій Банк-правонаступник має подати до реєстру-
вального орану не пізніше 30 днів з дня внесення змін до 
статуту Банку-правонаступника такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати розмі-
щення (обміну) акцій (додаток 16);

2) звіт про результати розміщення (обміну) акцій (у двох 
примірниках), підписаний головою уповноваженого орга-
ну Банку-правонаступника, яким затверджено результати 
розміщення (обміну) акцій, засвідчений підписами керів-
ника, аудитора (керівника аудиторської фірми), уповнова-
женої особи Центрального депозитарію цінних паперів;

3) рішення уповноваженого органу Банку-
правонаступника про затвердження результатів розмі-
щення (обміну) акцій, засвідчене підписом керівника 
банку, або його копію, засвідчену у встановленому зако-
нодавством порядку;

4) рішення спільних зборів Банків-учасників про вне-
сення змін до статуту Банку-правонаступника, оформле-
не протоколом, який повинен бути засвідчений підписа-
ми голови, секретаря зборів, підписом керівника 
Банку-правонаступника. 

До протоколу спільних зборів Банків-учасників дода-
ється протокол про підсумки голосування;

5) фінансову звітність за звітний період, що передував 
кварталу, у якому подаються документи для реєстрації 
звіту про результати розміщення (обміну) акцій, засвідче-
ну підписами керівника банку та аудитора (керівника  
аудиторської фірми), а саме:

звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за 

період;
6) висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової 

звітності за звітний період, що передував кварталу, у яко-
му подаються документи для реєстрації звіту про резуль-
тати розміщення (обміну) акцій (крім випадку, коли попе-
реднім звітним періодом є рік) або аудиторський висновок 
(звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звіт-
ності (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), 
складений відповідно до нормативно-правового акта ре-
єструвального органу, що встановлює вимоги до ауди-
торського висновку, що подається до реєструвального 
органу у складі документів для реєстрації випуску, випус-
ку та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту 
про результати розміщення акцій (крім цінних паперів ін-
ститутів спільного інвестування);

7) оригінали свідоцтв про реєстрацію попереднього 
випуску акцій товариств.

2. Звіт про результати розміщення (обміну) акцій має 
містити такі відомості:
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1) кількість акцій (часток, паїв), які підлягають конвер-
тації;

2) кількість акцій, які не підлягають конвертації, зокрема:
кількість акцій Банку, що приєднується, які були вику-

плені ним до прийняття загальними зборами Банку, що 
приєднується, рішення про приєднання;

кількість акцій Банку, що приєднується, власниками 
яких є акціонери, які звернулися до Банку, що приєднуєть-
ся, з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій 
та які отримали таке право до прийняття загальними збо-
рами Банку, що приєднується, рішення про припинення;

кількість акцій Банку, що приєднується, власником 
яких є Банк-правонаступник;

кількість акцій Банку, що приєднується, власником 
яких є інший Банк, що приєднується (у разі приєднання 
декількох банків до одного Банку-правонаступника);

кількість акцій Банку-правонаступника, власником 
яких був Банк, що приєднується;

3) коефіцієнти конвертації акцій;
4) дати початку і закінчення обміну акцій;
5) кількість акцій, які були обміняні (із числа акцій, які 

підлягають конвертації);
6) кількість акцій, які не були обміняні (із числа акцій, 

які підлягають конвертації), із зазначенням причин.
3. У разі якщо документи, які подаються для реєстрації 

звіту про результати розміщення (обміну) акцій, містять 
більше ніж один аркуш, вони мають бути пронумеровані 
та прошнуровані.

Директор департаменту 
корпоративного управління 
та корпоративних фінансів  А. Папаіка

Додаток 1
до Порядку реєстрації випусків ак-
цій при спрощеній процедурі реор-
ганізації та капіталізації банків
(абзац перший пункту 13 глави 2 
розділу ІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
засвідчує, що випуск простих іменних акцій  _________  
______________________________________________

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
на загальну суму _________________________ гривень

(сума словами)
номінальною вартістю _____________________ гривень

(сума словами)
у кількості _________________________________ штук

(кількість словами)
внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.
Реєстраційний № /1/ -Т
Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року

____________
(посада)

________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Додаток 2
до Порядку реєстрації випусків ак-
цій при спрощеній процедурі реор-
ганізації та капіталізації банків
(абзац перший пункту 13 глави 2 
розділу ІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
засвідчує, що випуск привілейованих іменних акцій  __  
______________________________________________

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
на загальну суму _________________________ гривень

(сума словами)
номінальною вартістю _____________________ гривень

(сума словами)
у кількості _________________________________ штук,

(кількість словами)
у тому числі:
класу ______________ __________________________  
__________________________________________ штук

(кількість словами)
на суму ________________________________ гривень,

(сума словами)
внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний № ____/1/_____-Т.
Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року.

____________
(посада)

________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Додаток 3
до Порядку реєстрації випусків ак-
цій при спрощеній процедурі реор-
ганізації та капіталізації банків
(абзац другий пункту 13 глави 2 
розділу ІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
засвідчує, що випуск простих іменних акцій  _________  
______________________________________________

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
на загальну суму _________________________ гривень

(сума словами)
номінальною вартістю _____________________ гривень

(сума словами)
у кількості _________________________________ штук

(кількість словами)
внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.
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Реєстраційний № /1/ 
Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року
Дата видачі «___» ____________ 20__ року

____________
(посада)

________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Додаток 4
до Порядку реєстрації випусків ак-
цій при спрощеній процедурі реор-
ганізації та капіталізації банків
(абзац другий пункту 13 глави 2 
розділу ІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
засвідчує, що випуск привілейованих іменних акцій  __  
______________________________________________

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
на загальну суму _________________________ гривень

(сума словами)
номінальною вартістю _____________________ гривень

(сума словами)
у кількості _________________________________ штук,

(кількість словами)
у тому числі:
класу ______________ __________________________  
__________________________________________ штук

(кількість словами)
на суму ________________________________ гривень,

(сума словами)
внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний № ____/1/____.
Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року.
Дата видачі «___» ____________ 20__ року.

____________
(посада)

________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Додаток 5
до Порядку реєстрації випусків ак-
цій при спрощеній процедурі реор-
ганізації та капіталізації банків
(підпункт 1 пункту 1 глави 3 
розділу ІІ)

Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року № ___
                     (дата подання заяви)

Заява
про реєстрацію випуску акцій 

та проспекту емісії акцій
1 Повне найменування товариства
2 Код за ЄДРПОУ

3 Місцезнаходження
4 Засоби зв'язку (телефон, факс, електро-

нна пошта)
5 Номер поточного рахунку та наймену-

вання банку, у якому відкрито рахунок
6 Розмір статутного капіталу згідно зі 

статутом товариства
7 Номінальна вартість акції
8 Загальна номінальна вартість акцій, які 

планується розмістити
9 Загальна кількість акцій, які планується 

розмістити,
у тому числі:
простих
привілейованих 

10 Дата опублікування повідомлення про про-
ведення загальних зборів, назва та номер 
офіційного друкованого видання Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку, у якому було опубліковано повідо-
млення про проведення загальних зборів

____________
(посада)

________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Додаток 6
до Порядку реєстрації випусків акцій 
при спрощеній процедурі реорганіза-
ції та капіталізації банків
(підпункт 2 пункту 1 глави 3 розділу ІІ)

Рішення про приватне розміщення акцій
______________________________________________

(найменування товариства, код за ЄДРПОУ)
1 Загальна номінальна вартість акцій, які 

планується розмістити
2 Мета використання фінансових ресурсів, 

залучених від розміщення акцій (конкретні 
обсяги та напрями використання)

3 Зобов'язання емітента щодо 
невикористання внесків, отриманих при 
розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для 
покриття збитків товариства

4 Кількість акцій кожного типу, які 
планується розмістити, у тому числі 
кількість привілейованих акцій кожного 
класу (у разі розміщення привілейованих 
акцій кількох класів)

5 Номінальна вартість акції
6 Ринкова вартість акцій
7 Порядок реалізації акціонерами переважного права 

на придбання акцій додаткової емісії:
1) строк та порядок подання письмових заяв 

про придбання акцій
2) строк та порядок перерахування коштів у 

сумі, яка дорівнює вартості акцій, що 
придбаваються, із зазначенням 
найменування банку та номера поточного 
рахунку, на який перераховуються кошти 
в оплату за акції
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3) строк та порядок видачі товариством 
письмових зобов'язань про продаж від-
повідної кількості акцій

8 Порядок розміщення акцій та їх оплати:
1) дати початку та закінчення першого та 

другого етапів укладення договорів з пер-
шими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій

3) порядок укладання договорів купівлі-
продажу акцій (на першому етапі укладен-
ня договорів з першими власниками у 
процесі приватного розміщення акцій), 
щодо яких акціонером під час реалізації 
переважного права була подана заява про 
придбання та перераховані відповідні ко-
шти, відповідно до умов розміщення акцій

4) строк та порядок подання заяв про при-
дбання акцій учасниками розміщення, пе-
релік яких затверджено загальними збора-
ми акціонерів (або єдиним акціонером 
товариства), а також строк та порядок укла-
дання договорів купівлі-продажу акцій (на 
другому етапі укладення договорів з пер-
шими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій)

5) адреси, за якими відбуватиметься укла-
дення договорів з першими власниками у 
процесі приватного розміщення акцій

6) строк, порядок та форма оплати акцій
7) найменування банку та номер поточного 

рахунку, на який буде внесено кошти в 
оплату за акції; якщо оплата акцій здій-
снюється в національній валюті та іно-
земній валюті, окремо вказуються номе-
ри рахунків у національній та іноземній 
валютах, дата, на яку здійснюється оцін-
ка іноземної валюти

8) порядок видачі уповноваженими особа-
ми емітента документів, які підтверджу-
ють оплату акцій

9 Дії, що проводяться в разі, якщо розміщен-
ня акцій здійснено не в повному обсязі

10 Строк повернення внесків, внесених в опла-
ту за акції, у разі незатвердження у встанов-
лені строки результатів розміщення акцій

11 Перелік осіб, які є учасниками приватного 
розміщення акцій

Додаток 7
до Порядку реєстрації випусків ак-
цій при спрощеній процедурі реор-
ганізації та капіталізації банків
(підпункт 3 пункту 1 глави 3 
розділу ІІ)

Проспект емісії акцій,
щодо яких прийнято рішення про приватне 

розміщення
1. Інформація про емітента та його фінансово-

господарський стан
1 Загальна інформація про емітента:

1) повне найменування
2) скорочене найменування (за наявності)
3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження
5) засоби зв'язку (телефон, факс, електронна 

пошта)
6) дата державної реєстрації емітента; орган, що 

здійснив державну реєстрацію емітента
7) предмет і мета діяльності
8) інформація про посадових осіб із зазначенням 

прізвища, імені та по батькові, повної назви по-
сади, року народження, освіти, кваліфікації, 
виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, 
основного місця роботи і посади на основному 
місці роботи:
голова та члени колегіального виконавчого ор-
гану 
голова та члени наглядової ради 
ревізор або голова та члени ревізійної комісії 
(за наявності)
корпоративний секретар (за наявності)
головний бухгалтер (за наявності)

9) відомості про середньомісячну заробітну пла-
ту членів колегіального виконавчого органу або 
особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу, за останній квартал 
та завершений фінансовий рік, що передував 
року, в якому подаються документи

10) інформація про Центральний депозитарій цін-
них паперів:
повне найменування
місцезнаходження
код за ЄДРПОУ
реквізити договору про обслуговування випус-
ків цінних паперів (номер, дата укладення)

11) інформація про осіб, відповідальних за прове-
дення аудиту емітента:
повне найменування і код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми або прізвище, ім'я та по батько-
ві аудитора
місцезнаходження або місце проживання
реквізити свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити ау-
диторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів (якщо емітент є професій-
ним учасником ринку цінних паперів)
реквізити свідоцтва про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, виданого  
Аудиторською палатою України

12) відомості про участь емітента в асоціаціях, 
консорціумах, концернах, корпораціях, інших 
об'єднаннях підприємств

2 Інформація про статутний капітал і акціонерів 
емітента:

1) розмір статутного капіталу товариства на дату 
прийняття рішення про приватне розміщення 
акцій

2) номінальна вартість і загальна кількість акцій
3) кількість розміщених товариством акцій кожно-

го типу
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4) кількість розміщених товариством привілейо-
ваних акцій кожного класу (у разі розміщення 
привілейованих акцій кількох класів)

5) кількість акціонерів на дату прийняття рішення 
про розміщення акцій

6) інформація про наявність викуплених товари-
ством акцій на дату прийняття рішення про 
розміщення акцій:
кількість
тип
клас (за наявності привілейованих акцій кіль-
кох класів)
форма випуску
форма існування

7) кількість акцій, що перебувають у власності 
членів виконавчого органу емітента або особи, 
яка здійснює повноваження одноосібного ви-
конавчого органу

8) перелік власників пакетів акцій (5 відсотків і 
більше) із зазначенням відсотка та кількості 
акцій кожного власника

3 Інформація про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента (щодо 

кожного випуску) із зазначенням реквізитів сві-
доцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, 
що видали відповідні свідоцтва, номінальної 
вартості, кількості кожного типу розміщених то-
вариством акцій, у тому числі кількості кожного 
класу привілейованих акцій (у разі розміщення 
привілейованих акцій), загальної суми випуску, 
форми випуску акцій, форми існування

2) інформація про облігації емітента (щодо кож-
ного випуску) із зазначенням реквізитів сві-
доцтв про реєстрацію випусків облігацій, орга-
нів, що видали відповідні свідоцтва, виду 
облігацій, кількості облігацій, номінальної вар-
тості облігації, загальної суми випуску, форми 
випуску, форми існування

3) інформація про інші цінні папери, розміщені 
емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв 
про реєстрацію випусків цінних паперів, орга-
нів, що видали відповідні свідоцтва, виду цін-
них паперів, кількості, номінальної вартості, 
загальної суми випуску, форми випуску, форми 
існування

4) відомості про фондові біржі, на яких продава-
лись або продаються цінні папери емітента (у 
разі здійснення таких операцій)

4 Інформація про діяльність емітента та його 
фінансово-господарський стан:

1) чисельність штатних працівників (станом на 
останнє число кварталу, що передував кварта-
лу, в якому подаються документи)

2) перелік ліцензій (дозволів) емітента на прова-
дження певних видів діяльності із зазначенням 
терміну закінчення їх дії

3) опис діяльності емітента станом на кінець звіт-
ного періоду, що передував кварталу, у якому 
подаються документи для реєстрації випуску 
акцій та проспекту їх емісії, а саме дані про:

обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), 
що виробляє (надає, здійснює) емітент
ринки збуту та особливості розвитку галузі, у 
якій здійснює діяльність емітент
обсяги та напрями інвестиційної діяльності 
емітента
стратегію досліджень та розробок

4) відомості про філії та представництва емітен-
та

5) можливі фактори ризику в діяльності емітента
7) перспективи діяльності емітента на поточний 

та наступні роки
8) відомості про юридичних осіб, у яких емітент 

володіє більше ніж 5 відсотками статутного ка-
піталу (активів), у тому числі про дочірні під-
приємства

9) відомості про дивідендну політику емітента за 
останні п'ять років (інформація про нараховані 
та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на 
одну акцію)

10) відомості про провадження у справі про бан-
крутство або про застосування санації до това-
риства чи юридичної особи, в результаті реор-
ганізації якої утворилося товариство, протягом 
трьох років, що передували року здійснення 
розміщення акцій

11) звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний 
дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності,
за звітний період, що передував кварталу, у 
якому подаються документи для реєстрації ви-
пуску акцій та проспекту їх емісії

12) звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний 
дохід за період,
за звітний рік, що передував року, у якому по-
даються документи для реєстрації випуску ак-
цій та проспекту їх емісії

2. Інформація про акції, щодо яких прийнято 
рішення про приватне розміщення

1 Дата і номер протоколу загальних зборів акці-
онерів товариства (або рішення єдиного акціо-
нера товариства), яким оформлені рішення 
про збільшення розміру статутного капіталу 
товариства шляхом розміщення додаткових 
акцій існуючої номінальної вартості та про 
приватне розміщення акцій

2 Загальна кількість голосів акціонерів - власни-
ків голосуючих акцій товариства, які зареє-
струвалися для участі в загальних зборах ак-
ціонерів товариства (зазначається кількість 
голосуючих акцій з питання порядку денного 
про приватне розміщення акцій), та кількість 
голосів акціонерів, які голосували за прийнят-
тя рішення про приватне розміщення акцій

3 Загальна номінальна вартість акцій, які плану-
ється розмістити
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4 Зобов'язання емітента щодо невикористання 
внесків, отриманих при розміщенні акцій у раху-
нок їх оплати, для покриття збитків товариства

5 Мета використання фінансових ресурсів, за-
лучених від розміщення акцій (конкретні обся-
ги та напрями використання)

6 Кількість акцій кожного типу, що планується 
розмістити, у тому числі кількість привілейова-
них акцій кожного класу (у разі розміщення 
привілейованих акцій кількох класів)

7 Номінальна вартість акції
8 Ринкова вартість акцій
9 Ціна розміщення акцій
10 Обсяг прав, що надаються власникам акцій, 

які планується розмістити
11 Порядок реалізації акціонерами переважного пра-

ва на придбання акцій додаткової емісії:
1) строк та порядок подання письмових заяв про 

придбання акцій
2) строк та порядок перерахування коштів у сумі, 

яка дорівнює вартості акцій, що придбавають-
ся, із зазначенням найменування банку та но-
мера поточного рахунку, на який перерахову-
ються кошти в оплату за акції

3) строк та порядок видачі товариством письмо-
вих зобов'язань про продаж відповідної кіль-
кості акцій

12 Порядок розміщення акцій та їх оплати:
1) дати початку та закінчення першого та другого 

етапів укладення договорів з першими власни-
ками у процесі приватного розміщення акцій

2) порядок укладання договорів купівлі-продажу 
акцій (на першому етапі укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного роз-
міщення акцій), щодо яких акціонером під час 
реалізації переважного права була подана за-
ява про придбання та перераховані відповідні 
кошти, відповідно до умов розміщення акцій

3) строк та порядок подання заяв про придбання ак-
цій учасниками розміщення, перелік яких затвер-
джено загальними зборами акціонерів (або єди-
ним акціонером товариства, або іншою особою, 
що відповідно до законодавства виконує функції 
загальних зборів), а також строк та порядок укла-
дання договорів купівлі-продажу акцій (на друго-
му етапі укладення договорів з першими власни-
ками у процесі приватного розміщення акцій)

4) адреси, за якими відбуватиметься укладення 
договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій

5) відомості про андеррайтера (якщо емітент корис-
тується його послугами щодо розміщення акцій 
цього випуску):
повне найменування
код за ЄДРПОУ
місцезнаходження
номери телефонів та факсів
номер і дата видачі ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку - 
діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме 
андеррайтингу

6) відомості про фондову біржу, на якій перебувають 
в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була 
визначена відповідно до законодавства, з ураху-
ванням результатів торгів на такій фондовій біржі*:
повне найменування
код за ЄДРПОУ
місцезнаходження
номери телефонів та факсів

7) строк, порядок та форма оплати акцій
8) найменування банку та номер поточного рахунку, 

на який буде внесено кошти в оплату за акції; 
якщо оплата акцій здійснюється у національній та 
іноземній валюті, окремо вказуються номери ра-
хунків у національній та іноземній валютах, дата, 
на яку здійснюється оцінка іноземної валюти

9) порядок видачі уповноваженими особами емі-
тента документів, які підтверджують оплату 
акцій

13 Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення 
акцій здійснено не в повному обсязі

14 Строк повернення внесків, внесених в оплату 
за акції, у разі незатвердження у встановлені 
строки результатів розміщення акцій

Від емітента: _____
(посада)

______
(підпис)

__________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора: ______
(посада)

______
(підпис)

__________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андер-
райтера*:

_____
(посада)

______
(підпис)

__________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від суб’єкта 
оціночної
діяльності*: 

_____
(посада)

______
(підпис)

__________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

____________
* За наявності.

Додаток 8
до Порядку реєстрації випусків ак-
цій при спрощеній процедурі реор-
ганізації та капіталізації банків
(підпункт 1 пункту 2 глави 4 
розділу ІІ)

Національна комісія з цінних папе-
рів та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року № ___
                (дата подання заяви)

Заява
про реєстрацію звіту про результати приватного 

розміщення акцій
1 Повне найменування товариства
2 Місцезнаходження
3 Номер поточного рахунку та найменування 

банку, у якому відкрито рахунок
4 Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна 

пошта)
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5 Код за ЄДРПОУ
6 Розмір статутного капіталу згідно зі статутом 

товариства
7 Номінальна вартість акції
8 Загальна номінальна вартість фактично роз-

міщених акцій
9 Кількість і тип фактично розміщених акцій

10 Дата реєстрації випуску та проспекту емісії 
акцій і реєстраційний номер випуску акцій 
згідно з тимчасовим свідоцтвом про реє-
страцію випуску акцій

11 Дата опублікування повідомлення про мож-
ливість реалізації акціонерами переважного 
права при додатковій емісії акцій, назва та 
номер офіційного друкованого видання На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку, у якому було опубліковано відпо-
відне повідомлення 

12 Дата опублікування повідомлення про про-
ведення загальних зборів, назва та номер 
офіційного друкованого видання Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, у якому було опубліковано повідо-
млення про проведення загальних зборів

______
(посада)

_________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 9
до Порядку реєстрації випусків ак-
цій при спрощеній процедурі реор-
ганізації та капіталізації банків
(підпункт 2 пункту 2 глави 4 
розділу ІІ)

Звіт
про результати приватного розміщення акцій 

______________________________________________
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер ______/1/_______/Т.
Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року.

1 Дати початку та закінчення строку реаліза-
ції акціонерами переважного права на при-
дбання акцій додаткової емісії

2 Дата початку укладення договорів з першими влас-
никами у процесі приватного розміщення акцій: 

1) дата початку проведення першого етапу 
укладення договорів з першими власника-
ми у процесі приватного розміщення акцій

2) дата початку проведення другого етапу 
укладення договорів з першими власника-
ми у процесі приватного розміщення акцій

3 Дата закінчення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій:

1) дата закінчення першого етапу укладення 
договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій

2) дата закінчення другого етапу укладення 
договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій

4 Загальна номінальна вартість фактично 
розміщених акцій порівняно із запланова-
ним обсягом

5 Кількість і тип розміщених акцій, щодо яких укладе-
но договори з першими власниками у процесі при-
ватного розміщення акцій:

1) кількість і тип акцій, щодо яких укладено до-
говори з першими власниками у процесі при-
ватного розміщення акцій на першому етапі

2) кількість і тип акцій, щодо яких укладено до-
говори з першими власниками у процесі при-
ватного розміщення акцій на другому етапі

6 Загальна кількість і сума укладених договорів з пер-
шими власниками у процесі приватного розміщення 
акцій:

1) загальна кількість і сума договорів, укладе-
них з першими власниками у процесі при-
ватного розміщення акцій на першому етапі

2) загальна кількість і сума договорів, укладе-
них з першими власниками у процесі при-
ватного розміщення акцій на другому етапі

7 Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні 
емісії акцій:

1) під час реалізації акціонерами переважного права 
на придбання акцій додаткової емісії:
грошові кошти у національній валюті, вне-
сені як плата за акції, із зазначенням кіль-
кості акцій
оцінка іноземної валюти, внесеної як плата 
за акції, із зазначенням кількості акцій

2) під час проведення другого етапу:
грошові кошти у національній валюті, вне-
сені як плата за акції, із зазначенням кіль-
кості акцій
оцінка іноземної валюти, внесеної як плата 
за акції, із зазначенням кількості акцій

8 Розподіл коштів на:
1) статутний капітал (у сумі загальної номі-

нальної вартості розміщених акцій)
2) додатковий капітал (у сумі перевищення 

фактичної ціни розміщення акцій над їх но-
мінальною вартістю)

9 Кількість акцій, що обліковуються на рахун-
ку в цінних паперах емітента за результата-
ми повернення внесків, унесених в оплату 
за акції, усім особам, які зробили ці внески*

10 Загальна сума повернутих внесків, унесе-
них в оплату за акції, усім особам, які зро-
били ці внески, грн*

Затверджено: _____
(посада)

______
(підпис)

__________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента: _____
(посада)

______
(підпис)

__________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від аудитора: _____
(посада)

______
(підпис)

__________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від Централь-
ного депозита-
рію цінних па-
перів:

_____
(посада)

______
(підпис)

__________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від андеррай-
тера**:

_____
(посада)

______
(підпис)

__________________
(прізвище, ім’я, по батькові)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №134, 19 липня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

20

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

* Заповнюється у разі подання документів для реє-
страції звіту про результати приватного розміщення ак-
цій та скасування реєстрації випуску акцій

** За наявності.

Додаток 10
до Порядку реєстрації випусків ак-
цій при спрощеній процедурі реор-
ганізації та капіталізації банків
(підпункт 1 пункту 2 глави 2 
розділу ІІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ______ - З

м. __________  «___» ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу  _______  
______________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
на підставі ______________________ Порядку реєстра-
ції випусків акцій при спрощеній процедурі реорганізації 
та капіталізації банків, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
«___»__________ 2017 року № __________, та відповід-
но до документів, наданих  _______________________  
______________________________________________

(найменування емітента)
______________________________________________  
______________________________________________

(місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на зупинення обігу акцій у зв'язку з припиненням шляхом 
приєднання акціонерного товариства,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
зупинити обіг акцій  _____________________________  
______________________________________________ .

(найменування емітента)
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції: 
«___» ____________ 20__ року.

_________
(посада)

_________
(підпис)

М. П.

___________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 11
до Порядку реєстрації випусків ак-
цій при спрощеній процедурі реор-
ганізації та капіталізації банків
(підпункт 1 пункту 2 глави 2 
розділу ІІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ________- В

м. __________ «___» ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу  _______  
______________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

на підставі ______________ Порядку реєстрації випусків 
акцій при спрощеній процедурі реорганізації та капіталі-
зації банків, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від  
«___» ___________ 2017 року № _________, та відповід-
но до документів, наданих  _______________________  
______________________________________________

(найменування емітента цінних паперів)
______________________________________________  
______________________________________________

(місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на зупинення обігу акцій,

установила:
______________________________________________

(перелік порушень, виявлених під час розгляду документів)
Враховуючи вищевикладене та на підставі  _________  
______________________________________________ ,

(зазначення підстав відмови)
ПОСТАНОВЛЯЄ:

відмовити  _____________________________________  
______________________________________________

(найменування емітента цінних паперів)
у зупиненні обігу акцій.

________
(посада)

_______
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

Додаток 12
до Порядку реєстрації випусків ак-
цій при спрощеній процедурі реор-
ганізації та капіталізації банків
(підпункт 1 пункту 14 глави 2 розді-
лу ІІІ)

Національна комісія з цінних папе-
рів та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року № _______ 
                   (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про зупинення обігу акцій

Повне найменування акціонерного товариства
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження, телефон, факс
Розмір статутного капіталу
Кількість акцій за типами та класами
Номінальна вартість акції
Дата опублікування повідомлення про прове-
дення загальних зборів, назва та номер офіцій-
ного друкованого видання Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку, у якому 
було опубліковано повідомлення про проведен-
ня загальних зборів

________
(посада)

________
(підпис)

__________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
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Додаток 13
до Порядку реєстрації випусків ак-
цій при спрощеній процедурі реор-
ганізації та капіталізації банків
(пункт 5 глави 3 розділу ІІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ________- В

м. __________ «___» ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу  _______  
______________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ______________ Порядку реєстрації випусків 
акцій при спрощеній процедурі реорганізації та капіталі-
зації банків, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від  
«___» ___________ 2017 року № _________, та відповід-
но до документів, наданих  _______________________  
______________________________________________

(найменування емітента цінних паперів)
______________________________________________  
______________________________________________

(місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
для реєстрації випуску акцій/звіту про результати розмі-
щення (обміну) акцій,

установила:
______________________________________________  
______________________________________________

(перелік порушень, виявлених під час розгляду документів)
Враховуючи вищевикладене та на підставі  _________  
______________________________________________ ,

(зазначення підстав відмови)
ПОСТАНОВЛЯЄ:

відмовити  _____________________________________  
______________________________________________

(найменування емітента цінних паперів)
у реєстрації випуску акцій/звіту про результати розмі-
щення (обміну) акцій.

________
(посада)

_________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

Додаток 14
до Порядку реєстрації випусків ак-
цій при спрощеній процедурі реор-
ганізації та капіталізації банків
(пункт 14 глави 3 розділу ІІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № - С - А

м. __________ «___» ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу  _______  
______________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

на підставі ______ Порядку реєстрації випусків акцій при 
спрощеній процедурі реорганізації та капіталізації банків, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку «___» ___________ 2017 року 
№ _________, та відповідно до документів, наданих  _  
______________________________________________  
______________________________________________

(найменування емітента)
______________________________________________  
______________________________________________

(місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
для реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) 
акцій акціонерного товариства,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Скасувати реєстрацію випуску акцій  _____________  
______________________________________________ .

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
2. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій __________  
______________________________________________

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
______________________________________________  
______________________________________________

(номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, орган, що 
його видав)

анулювати.

__________
(посада)

_______
(підпис)

___________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

Додаток 15
до Порядку реєстрації випусків ак-
цій при спрощеній процедурі реор-
ганізації та капіталізації банків
(підпункт 1 пункту 1 глави 4 
розділу ІІІ)

Національна комісія з цінних папе-
рів та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року № ___
             (дата подання заяви)

Заява
про реєстрацію випуску акцій 

1 Повне найменування товариства, до яко-
го здійснюється приєднання 

2 Код за ЄДРПОУ
3 Місцезнаходження
4 Засоби зв'язку (телефон, факс, електро-

нна пошта)
5 Номер поточного рахунку та наймену-

вання банку, у якому відкрито рахунок
6 Розмір статутного капіталу товариства, 

до якого здійснюється приєднання, згід-
но зі статутом 

7 Розмір статутного капіталу товариства, 
яке припиняється шляхом приєднання, 
згідно зі статутом 

8 Номінальна вартість акції
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9 Загальна номінальна вартість акцій, ви-
пуск яких планується здійснити

10 Загальна кількість акцій, випуск яких пла-
нується здійснити

11 Дата опублікування повідомлення про 
проведення загальних зборів, назва та 
номер офіційного друкованого видання 
Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, у якому було опубліко-
вано повідомлення про проведення за-
гальних зборів

________
(посада)

_________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

Додаток 16
до Порядку реєстрації випусків ак-
цій при спрощеній процедурі реор-
ганізації та капіталізації банків
(підпункт 1 пункту 1 глави 5 
розділу ІІІ)

Національна комісія з цінних папе-
рів та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року № ___
             (дата подання заяви)

Заява
про реєстрацію звіту про результати розміщення 

(обміну) акцій
1 Повне найменування товариства

2 Місцезнаходження

3 Номер поточного рахунку та найменуван-
ня банку, у якому відкрито рахунок

4 Засоби зв'язку (телефон, факс, електрон-
на пошта)

5 Код за ЄДРПОУ

6 Розмір статутного капіталу згідно зі стату-
том товариства

7 Номінальна вартість акції

8 Загальна номінальна вартість фактично 
розміщених акцій

9 Кількість фактично розміщених акцій

10 Дата реєстрації випуску акцій і реєстрацій-
ний номер випуску акцій згідно з тимчасо-
вим свідоцтвом про реєстрацію випуску 
акцій

_________
(посада)

________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«14» липня 2017 р. м. Київ №539

Про анулювання ліцензії на 
провадження професійної ді-
яльності на фондовому рин-
ку – діяльності з управління 
активами інституційних інвес-
торів (діяльності з управління 
активами) ТОВ «КУА «КЬЮБІ-
ЕФ УКРАЇНА»

За підсумками розгляду заяви та документів, пода-
них ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КЬЮ-
БІЕФ УКРАЇНА» листом № 1/2106 від 21.06.2017 року 
(вх. № 18292 від 21.06.2017 р.) до Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на 
анулювання ліцензії на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управ-
ління активами) відповідно до Ліцензійних умов прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) – діяльності з управління актива-
ми інституційних інвесторів (діяльності з управління ак-
тивами), затверджених рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 
2013 року № 1281, зареєстрованих в Міністерстві юсти-
ції України від 12 вересня 2013 року за № 1576/24108 (зі 
змінами),

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1.) Анулювати ліцензію серії АЕ № 642085 від 

23.06.2015 року ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«КЬЮБІЕФ УКРАЇНА» (01001, м. Київ, вулиця Шота Рус-
тавелі, будинок 16, ідентифікаційний код юридичної осо-
би 39579962) на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку – діяльності з управління активами ін-
ституційних інвесторів (діяльності з управління актива-
ми), на підставі заяви про анулювання ліцензії.

2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Комісії протягом п’яти робочих днів.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії протягом п’яти 
робочих днів.

4. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«14» липня 2017  м. Київ  №540 

Щодо анулювання ліцензій на 
провадження окремих видів 
професійної діяльності на фон-
довому ринку ПАТ «ДІАМАНТ-
БАНК»

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», пункту 9 частини другої статті 7 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії 
та анулювання ліцензії на окремі види професійної ді-
яльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, за-
реєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі – Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ 
№ 286756 від 17.12.2013, дилерської діяльності серії АЕ 
№ 286757 від 17.12.2013, виданих на підставі рішення 
Комісії від 10.12.2013 № 2835; на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної ді-
яльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної 
установи серії АЕ № 286636 від 10.10.2013, діяльності із 
зберігання активів інститутів спільного інвестування АЕ 
№ 286637 від 10.10.2013, видані на підставі рішення Ко-
місії від 10.10.2013 № 2343 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕР-
НОМУ ТОВАРИСТВУ «ДІАМАНТБАНК» (код за ЄДРПОУ 
23362711; місцезнаходження: 04070, м. Київ, Контракто-
ва площа, будинок 10 - А), на підставі підпункту 3 пункту 
1 розділу ІV Порядку та згідно з рішенням Правління На-
ціонального банку України від 22.06.2017 № 394-рш «Про 
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТ-
БАНК».

2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Комісії.

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

4. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.07.2017  м. Київ  № 562

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитарного 
обліку цінних паперів

На виконання постанови про часткове зняття заборо-
ни внесення змін до системи депозитарного обліку від 
27.06.2017 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого 
управління Національної поліції України капітана поліції 
Дацьо І. І., відповідно до листа від 27.06.2017 
№ 2DI/24/1/1-2017 (вх. № 19036 від 29.06.2017) Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі  – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Відновити з 17.07.2017 внесення змін до системи 

депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних папе-
рів, емітованих Товариствами (Перелік додається) 
(далі  − Цінні папери), яким рішенням Комісії від 
22.11.2016 № 1133 було зупинено внесення змін до сис-
теми депозитарного обліку цінних паперів.

2. Виключити Товариства (Перелік додається) з Пере-
ліку товариств, яким на виконання постанови старшого 
слідчого в ОВС Головного слідчого управління Націо-
нальної поліції України підполковника поліції Колотигі-
ної  Т. В. від 03.11.2016, винесеної в межах досудового 
розслідування по кримінальному провадженню 
№  42016000000001331 від 27.05.2016, з 23.11.2016 зу-
пинено внесення змін до системи депозитарного обліку 
цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 
22.11.2016 № 1133.

1. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на Цінні папери у 
депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

2. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

3. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 30370711).

4. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).
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5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

7. Департаменту інформаційних технологій забезпечи-
ти оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
«14» липня 2017 року № 562

Перелік Товариств, яким з 17.07.2017 відновлено 
внесення змін до системи депозитарного обліку 

цінних паперів
№
з/п

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи

Назва товариства

1. 40035070 АТ «ЗНВКІФ «Інко Капітал»
2. 39956099 АТ «ЗНВКІФ «Обрій»
3. 38013503 ПАТ «ЗНВКІФ «Сантім»
4. 38901520 ПАТ «ЗНВКІФ «Глобал»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.07.2017  м. Київ  № 563

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитарного 
обліку цінних паперів, випуще-
них ВАТ «Дніпроекскавація» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з надхо-
дженням звернення ВАТ «Дніпроекскавація» від 
14.06.2017 №14/06-1 (вх. №17752 від 15.06.2017) в та з 
метою можливості закінчення процедури дематеріаліза-
ції акцій,

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

В И Р І Ш И Л А: 
1. Відновити з 17.07.2017 внесення змін до системи 

депозитарного обліку цінних паперів ВАТ «Дніпроекска-
вація» (ідентифікаційний код юридичної особи 01241415) 
виключно для виконання ПАТ «Національний депозита-
рій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711) та депозитарною установою, що обрана емі-
тентом, процедури проведення дематеріалізації випуску 
акцій ВАТ «Дніпроекскавація» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 01241415) з подальшим забезпечен-

ням режиму обтяження, встановленого рішенням Комісії 
від 09.07.2013 № 1191 «Щодо зупинення внесення змін 
до системи реєстру власників іменних цінних паперів та 
до системи депозитарного обліку цінних паперів, випу-
щених Відкритим акціонерним товариством «Дніпроек-
скавація».

2. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення у встановленому порядку копії цьо-
го рішення ВАТ «Дніпроекскавація» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 01241415), Східному територіаль-
ному управлінн. Комісії та ПАТ «Національний депозита-
рій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711).

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
довести до відома депозитарних установ, що здійснюють 
облік прав власності на цінні папери емітента, дане рі-
шення Комісії.

4. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринку капіталів та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання. 

6. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

7. Департаменту інформаційних технологій забезпечи-
ти оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.07.2017  м. Київ  № 564

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитарного 
обліку цінних паперів щодо 
цінних паперів, емітованих 
ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» 
(попередня назва ЗАТ «ВК «Укр-
нафтобуріння»)

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усунен-
ням ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» (ідентифікаційний код 
юридичної особи - 33152471) (попередня назва - 
ЗАТ  «ВК  «Укр нафтобуріння») порушень, які були підста-
вою для винесення рішення Національної комісії з цінних 
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паперів та фондового ринку від 04.11.2014 №1507 «Щодо 
усунення порушень та зупинення внесення змін до сис-
теми депозитарного обліку цінних паперів, емітованих 
ЗАТ «ВК «Укрнафтобуріння» та відповідно до листа Цен-
трального територіального департаменту Комісії від 
29.06.2017 №05/02/1605 (вхід. №19232 від 30.06.2017),

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

В И Р І Ш И Л А:
1. Відновити з 17.07.2017 року внесення змін до систе-

ми депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних па-
перів, емітованих ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» (іденти-
фікаційний код юридичної особи - 33152471).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 04.11.2014 №1507 «Щодо усунення порушень та зу-
пинення внесення змін до системи депозитарного обліку 
цінних паперів, емітованих ЗАТ «ВК «Укрнафтобуріння», 
у зв’язку з усуненням порушення.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери, 
ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» (ідентифікаційний код 
юридичної особи - 33152471) у депозитарній системі 
України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Асоціації «Українські фондові торгов-
ці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204), 
Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 23152037) довести до відо-
ма членів відповідних асоціацій інформацію про дане 
рішення Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПрАТ «ВК «Укр-
нафтобуріння» (ідентифікаційний код юридичної особи - 
33152471) та ПАТ «Національний депозитарій України» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 33338204), Українську Асоціацію Інвес-
тиційного Бізнесу (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 23152037).

7. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання. 

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

9. Департаменту інформаційних технологій забезпечи-
ти оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.07.2017  м. Київ  № 565

Про зупинення внесення змін 
до системи депозитарного об-
ліку цінних паперів щодо цін-
них паперів емітованих 
ПАТ «Черкасигаз»

На виконання постанови старшого слідчого в ОВС Го-
ловного слідчого управляння Генеральної прокуратури 
України Агакарян Р.С. від 07.07.2017 (вх. № 20138 від 
07.07.2017), винесеної в межах досудового розслідуван-
ня за № 42017000000000428 від 16.02.2017, 

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

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 17.07.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, 
емітованих ПАТ «Черкасигаз» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 03361402).

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 
депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери, емітовані ПАТ «Черкасигаз» 
здійснювати облікові операції щодо цінних паперів 
ПАТ  «Черкасигаз».

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
ПАТ  «Черкасигаз» у депозитарній системі України, дане 
рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 30370711).

7. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).
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8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

9. Департаменту інформаційних технологій забезпечи-
ти оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14 липня 2017  м. Київ  № 576

Щодо усунення порушень за-
конодавства на ринку цінних 
паперів та зупинення внесення 
змін до системи депозитарного 
обліку цінних паперів

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порушення емітентами цінних 
паперів (далі - Товариства) вимог статті 40 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» в частині нероз-
криття регулярної річної інформації на фондовому ринку 
та з метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери,

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

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 17.07.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку щодо цінних паперів Товариств (пе-
релік додається), на строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним устано-
вам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
Товариств у депозитарній системі України, здійснювати 
облікові операції щодо внесення змін до системи депози-
тарного обліку цінних паперів Товариств, за виключен-
ням операцій пов’язаних з спадкуванням, правонаступ-
ництвом та викупом емітентом зазначених цінних 
паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери Товариств у депозитарній сис-
темі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції учасників ринків капіталу та деривативів (код за 
ЄДРПОУ 24382704) довести до відома членів відповід-
них асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отри-
мання ним копії цього рішення повідомити Комісію про 
його виконання.

6. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити відправлен-
ня копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та Товариствам, за-
значеним у додатку.

7. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) повідомити про прийняте 
рішення Асоціацію «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українську Асоціацію Інвестиційно-
го Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асо-
ціацію учасників ринків капіталу та деривативів (код за 
ЄДРПОУ 24382704).

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

9. Департаменту інформаційних технологій забезпечи-
ти оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

Додаток до Рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку
«14» липня 2017 року № 576

Перелік емітентів цінних паперів, яким з 17.07.2017 
зупинено внесення змін до системи депозитарного 
обліку щодо цінних паперів на строк до усунення 

порушення
№ 
з/п

Код за 
ЄДРПОУ

Назва акціонерного товариства 

1 03583982 ВАТ «ЧУДНІВБУДСЕРВІС»
2 05466814 ПрАТ «МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ 

КАР’ЕР»
3 05487641 ПАТ «ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКЕ ПІДПРИЄМ-

СТВО ПО ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧ-
НИХ РОБІТ «РАЙАГРОХIМ»

4 05491913 ПАТ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ 
РАЙАГРОХІМ»

5 05501379 ПРАСТ «ІВАНКІВСЬКИЙ ЛЬОНЗАВОД»
6 05538603 ПАТ «АВТОСФЕРА»
7 05765109 ПАТ «КЗ «БУДМАШ»
8 13545729 ПрАТ «Проектно-виробнича спеціалізо-

вана пересувна механізована колона 
№4»

9 14218866 ПрАТ «ЧЕРНІГІВ-ЛАДА»
10 14228296 ПрАТ «ЧЕРНІГІВКАБЕЛЬ»
11 14233357 ПрАТ «ЧЕРНІГІВСЕРВІС»
12 14236516 ПАТ «ЧЕРНІГІВБУД»
13 14293201 ПрАТ «КІНОТЕХПРОМ»
14 14312890 ПАТ ЗАВОД «МОТОР»
15 14315428 ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬ-

НОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КОМ-
МАШ»

16 00290765 ПрАТ «П’ЯТИРIЧАНКА»
17 00307508 ПАТ «ЛЮБАВА»
18 00309281 ПрАТ «ЛАСТІВКА»
19 00310143 ПАТ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА ФІРМА 

«СІВЕРЯНКА»
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20 00686476 ПрАТ ПОГРЕБИЩИНСЬКИЙ КОМБІ-
КОРМОВИЙ ЗАВОД

21 00957086 ПАТ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ ХЛІБО-
ПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

22 02972782 ПрАТ Рембудмонтаж
23 03058595 ПрАТ «ПОБУТОВІ ПОСЛУГИ»
24 03347164 ПАТ «ПЛОДООВОЧПРОМ»

25 03567279 ПрАТ ГАЙСИНСЬКЕ РАЙОННЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
«СІЛЬГОСПТЕХНІКА»

26 03568304 ПрАТ «ОБЛАСНА ФIРМА 
«МЕДТЕХНIКА»

27 04630494 Дніпровське закрите акціонерне 
товариство «Гідроспецбуд»

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 

інформацію, що міститься в повідомленні про 
набуття права власності на домінуючий 

контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній 
вимозі»

Рішенням НКЦПФР від 14.07.2017 № 532 було схвале-
но проект рішення НКЦПФР «Про інформацію, що міс-
титься в повідомленні про набуття права власності на 
домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвід-
кличній вимозі» (далі – Проект).

Проект розроблено відповідно до пункту 13 статті 8 
Закону України «Про державне регулювання ринку цін-
них паперів в Україні», частин другої, восьмої статті 652 
Закону України «Про акціонерні товариства». 

З метою реалізації наданих НКЦПФР Законом повно-
важень щодо:

затвердження обсягу і форми інформації про структуру 
власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на 
дату повідомлення афілійованим особам належали акції 
товариства), що міститься в повідомленні про набуття 
права власності на домінуючий контрольний пакет акцій;

встановлення обсягу інформації, що міститься в пу-
блічній безвідкличній вимозі про: 

заявника вимоги та його афілійованих осіб, якщо на 
дату вимоги афілійовані особи заявника вимоги володі-
ли акціями товариства;

заявника вимоги - уповноважену особу, якщо рішення 
про подання до товариства публічної безвідкличної ви-
моги було прийняте особами, які спільно набули право 
власності на домінуючий контрольний пакет акцій, та ін-
формацію про таких осіб;

товариство;
депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних 

паперах заявника вимоги та реквізити рахунку у цінних 
паперах цієї особи;

порядок реалізації цієї вимоги,
Проектом пропонується встановити, що повідомлення 

про набуття права власності на домінуючий контрольний 
пакет акцій та публічна безвідклична вимога про при-
дбання акцій в усіх власників акцій товариства особою, 
яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, 
або уповноваженою особою складаються за примірними 
формами, визначеними додатками до рішення.

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надси-
латися за адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 
(департамент корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів) та e-mail: nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.

Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту опри-
люднюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР – http://
www.nssmc.gov.ua/.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 

внесення змін до Порядку заміни свідоцтва 
(свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) 
емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною 

найменування емітента та/або забезпеченням 
існування іменних цінних паперів у 

бездокументарній формі»
Рішенням НКЦПФР від 14.07.2017 № 533 було схвалено 

проект рішення НКЦПФР «Про внесення змін до Порядку 
заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випус-
ків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменуван-
ня емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних 
паперів у бездокументарній формі» (далі  – Проект).

Відповідно до частини 6 розділу ІІ «Прикінцеві та пере-
хідні положення» Закону України від 23.03.2017 № 1983-VIII 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо підвищення рівня корпоративного управління в 
акціонерних товариствах» зміна найменування юридич-
ної особи у зв'язку із зміною типу акціонерного товари-
ства або у зв'язку з перетворенням акціонерного товари-
ства в інше господарське товариство не є підставою для 
переоформлення документів та/або внесення змін до 
документів, що засвідчують права такої юридичної особи 
на володіння, користування, розпорядження майном 
(свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, свідо-
цтва про реєстрацію технологічних транспортних засобів 
тощо), та до інших документів, що згідно із законодав-
ством не є дозвільними, але які мають бути в юридичної 
особи і в яких зазначається найменування юридичної 
особи, якій видані та/або якою створені, та/або для якої 
затверджені (погоджені) органами державної влади та/
або органами місцевого самоврядування, та/або уповно-
важеними установами/організаціями такі документи.

Виходячи з вищевикладеного, зміна найменування 
юридичної особи у зв'язку із зміною типу акціонерного 
товариства не є підставою для заміни свідоцтва про ре-
єстрацію випуску цінних паперів такої особи.

З метою вирішення, зокрема, вищезазначеного питання 
НКЦПФР розроблено проект рішення «Про внесення змін 
до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію ви-
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пуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною 
найменування емітента та/або забезпеченням існування 
іменних цінних паперів у бездокументарній формі».

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надси-
латися за адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 
(департамент корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів) та e-mail: nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.

Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту опри-
люднюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР – http://
www.nssmc.gov.ua/.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 

затвердження Змін до Положення про провадження 
депозитарної діяльності (щодо питань 

корпоративного управління в акціонерних 
товариствах)».

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку «Про затвердження Змін до Поло-
ження про провадження депозитарної діяльності (щодо 
питань корпоративного управління в акціонерних товари-
ствах)» розроблений департаментом методології регулю-
вання професійних учасників ринку цінних паперів відпо-
відно до пункту 38 частини другої статті 7 та пункту 13 
статті 8 Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про де-
позитарну систему України», Закону України від 
23.03.2017 № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо підвищення рівня корпо-
ративного управління в акціонерних товариствах». 

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту ре-
гуляторного акта просимо надсилати поштою на адресу 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корп. 30, де-
партаменту методології регулювання професійних учас-
ників ринку цінних паперів.

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті 
Комісії – http:// www.nssmc.gov ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та про-
позиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, ста-
новить 10 робочих днів з дати оприлюднення проекту.

Голова Комісії  Т.Хромаєв

Повідомлення 
про оприлюднення рішення Національної комісія з 
цінних паперів та фондового ринку «Про схвалення 
проекту рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку «Про визнання таким, що втратило 
чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 20 жовтня 2009 року №1207»

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку «Про визнання таким, що втратило 
чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 20 жовтня 2009 року №1207» (далі  – 
Проект) розроблено з метою приведення нормативно-
правових актів Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку у відповідність до законодавства.

Зазначеним проектом передбачається втрата чинності 
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 20 жовтня 2009 року №1207 «Про порядок реє-
страції та опублікування відомостей про створення акціо-
нерного товариства однією особою або про придбання од-
нією особою усіх акцій товариства», зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 14 січня 2010 р. за №23/17318.

Норми, передбачені у нормативному документі, що 
втрачає чинність, враховані у Змінах до Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвер-
джене рішенням Комісії від 03.12.2013 № 2826, зареє-
строване в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 р. 
за №2180/24712 (із змінами).

Проект розміщено на офіційному сайті Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку  
http:\\www. nssmc.gov.ua.

Зауваження і пропозиції до Проекту надавати у пись-
мовій та електронній формі протягом двадцяти робочих 
днів з дня публікації цього повідомлення за адресою: де-
партамент корпоративного управління та корпоративних 
фінансів, Національна комісія з цінних паперів та фондо-
вого ринку, вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010, 
e-mail: emitent@nssmc.gov.ua.

Голови Комісії  Т. Хромаєв

Повідомлення 
про оприлюднення проекту постанови Кабінету 

Міністрів України «Про внесення змін до Положення 
про вимоги до стандартної (типової) форми 

деривативів»
Національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку (далі – Комісія) розроблено та схвалено проект по-
станови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 
до Положення про вимоги до стандартної (типової) фор-
ми деривативів». 

Проект регуляторного акта розроблено з метою вико-
нання завдань, передбачених Комплексною програмою 
розвитку фінансового сектору України до 2020 року, за-
твердженої рішенням правління Національного банку 
України від 16.01.2017 № 28, рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 19.01.2017 
№ 31 та розпорядженням Національної комісії, що здій-
снює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг України від 07.02.2017 № 219, а саме заходів 
«А.13. Упровадити нові та розвивати наявні фінансові ін-
струменти (у т. ч. похідні) фінансового сектору» та «А.15. 
Стимулювати розвиток інфраструктури фінансового сек-
тору», які спрямовані на розвиток та розширення пере-
ліку існуючих фінансових інструментів та стимулювання 
банків здійснювати операції з деривативами. 

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту ре-
гуляторного акта просимо надсилати поштою на адресу 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, депар-
тамент стратегії розвитку ринків капіталу та на адресу 
Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, 
вул. Арсенальна, 9/11.
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Фізичні та юридичні особи можуть надсилати свої за-
уваження та пропозиції поштою за вищезазначеною 
адресою.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу опри-
люднюються на офіційному веб-сайті Комісії –  
http//www.nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, становить 
один місяць з дати оприлюднення проекту.

Т.в.о. Голови Комісії  О. Панченко 

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 4) п. 4 глави 5 розділу ІІІ Поло-
ження про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), 
та відповідно до документів, наданих ПрАТ «Сільпо Рі-
тейл», код за ЄДРПОУ: 33870708, зупинено обіг обліга-
цій ПрАТ «Сільпо Рітейл», код за ЄДРПОУ: 33870708) – 
розпорядження № 21-КФ-ЗО-О від 17 липня 
2017  року.

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

«19» липня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І По-

рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, 
зі змінами, та відповідно до документів, наданих ПАТ «ЛЕ-
БЕДИНСЬКИЙ АВТОТРАНС 15942» (вул. Леніна, 78, 
м.  Лебедин, Сумська область, 42200, код за ЄДРПОУ: 
03118707) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, скасовано 
реєстрацію випуску акцій ПАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИй АВТО-
ТРАНС 15942». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ АВТОТРАНС 15942» від 
20.05.2010 №6/18/1/10, видане 08.07.2013 Східним тери-
торіальним управлінням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження №245-КФ-С-А від 17 липня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, 
зі змінами, та відповідно до документів, наданих 
ПрАТ  «Будинок меблів» (53210, Дніпропетровська об-
ласть, м. Нікополь, просп. Трубників, 20, кв. 36, код за 
ЄДРПОУ: 20238778) на зупинення обігу акцій у зв’язку з 
перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг 
акцій ПрАТ «Будинок меблів» – розпорядження  
№ 355-КФ-З від 18 липня 2017 року.

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

«20» липня 2017 року.
18.07.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 1 ве-
ресня 2017 року о 15-ій годині у приміщенні інженерно-лабораторного 
корпусу (II поверх, зала засідань №1) за адресою: м. Кременчук, 
пр.  Свободи,4.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акці-

онерів.
2. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
3. Про зміну найменування Товариства з публічного акціонерного това-

риства «Кременчуцький завод дорожніх машин» на приватне акціонерне 
товариство « Кременчуцький завод дорожніх машин».

4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання по-
вноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його дер-
жавної реєстрації.

5. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціоне-
рів Товариства.

5. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
6. Затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства.
7. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Това-

риства.
8. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 

Товариства.
9. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 

Товариства.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається ста-

ном на 24 годину 28 серпня 2017 р. Реєстрація учасників зборів з 13-00 до 
14-40.

Для участі у зборах при собі потрібно мати паспорт. Представникам ак-
ціонерів потрібно мати паспорт і довіреність на право участі у зборах, за-
свідчену відповідно до чинного законодавства України.

З матеріалами, пов’язаними з проектом порядку денного зборів, можна 
ознайомитися у секретаря корпоративного (в робочі дні, з 8 до 17–ї години, 
каб.205, інженерно-лабораторний корпус, пр. Свободи,4 .). Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
секретар корпоративний Ляшенко Н.Г. 

Пропозиції щодо питань проекту порядку денного надаються секретарю 
корпоративному в письмовій формі , тел. (0536) 76-51-11.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань проекту порядку 
денного розміщена на веб-сайті Товариства www.kredmash.com.

Результати загальних зборів акціонерів будуть розміщені на веб-сайті 
Товариства www.kredmash.com протягом 10 робочих днів після закриття 
загальних зборів.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказа-
на в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства:

Голова правління-Генеральний директор  Тверезий О.В

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУЦЬКИй ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН»

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БТА БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 14359845
3. Місцезнаходження: 01032 Київ Жилянська, 75
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 495-65-59 044 495-65-65
5. Електронна поштова адреса: papir@bta.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://btabank.ua/ukr/osobliva_
informaciya.php

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Наглядова рада ПАТ «БТА БАНК» (протокол від 14 липня 2017 року) 
прийняла рішення про припинення повноваження з 14 липня 2017 року Шу-
мунової Яни Вячеславівни як заступника Голови Правління ПАТ «БТА 
БАНК». Посадова особа Шумунова Яна Вячеславівна (паспорт: серія МЕ 
номер 349833 виданий 07.02.2004 р. Печерським РУ ГУ МВС України в міс-
ті Києві), яка займала посаду Член Правління, часткою в статутному капі-
талі та пакетом акцій не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 08.06.2016 року.

Наглядова рада ПАТ «БТА БАНК» (протокол від 14 липня 2017 року) 
прийняла рішення про припинення повноваження з 14 липня 2017 року 
Дем’янової Катерини Володимирівни як заступника Голови Правління 
ПАТ  «БТА БАНК». Посадова особа Дем’янова Катерина Володимирівна 
(паспорт: серія МЕ номер 139186 виданий 18.07.2002 р. Оболонським РУ 
ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Правління, пакетом 
акцій та часткою в статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 08.06.2016 року.

Наглядова рада ПАТ «БТА БАНК» (протокол від 14 липня 2017 року) 
прийняла рішення про обрання заступником Голови Правління ПАТ «БТА 
БАНК» Денисенка Анатолія Володимировича. Денисенко Анатолій Володи-
мирович (паспорт: серія СО номер 392406 виданий 27.04.2000 р. Ватутін-
ським РУ ГУ МВС України в місті Києві) обрано на посаду Член Правління. 
Часткою в статутному капіталі та пакетом акцій не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: заступник начальника Управління по роботі з проблемними кре-
дитними проектами корпоративних клієнтів Департаменту по роботі з про-
блемними активами, керівник проекту відділу корпоративних фінансів 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

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 Безвушко Є.О.

17.07.17

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АТП-1»
2. Код за ЄДРПОУ 03746384
3. Місцезнаходження 01013 м.Київ вул. Промислова,1
4. Міжміський код, телефон та факс 044 285-73-91 044 285-63-87
5. Електронна поштова адреса atp1@atp1.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.atp1.kiev.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. Текст повідомлення 
Рішення про призначення прийнято директором 14.07.2017 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі наказу № 60-ос від 

13.07.2017р.
Посадова особа Колісник Олена Анатоліївна (паспорт: серія МЕ номер 

347270 виданий 20.11.2003 р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Киеві), 
призначена на посаду Головний бухгалтер.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: необмежений.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: бухгалтер.
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.
Директор ПАТ «АТП-1» Куденко Віталій Григорович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 17.07.2017р.

(дата) 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Черкаський». 2. Код за ЄДРПОУ 05390017. 
3. Місцезнаходження: 19836, Драбiвський район, Черкаська обл., 

селище Рецюкiвщина. 4. Міжміський код, телефон та факс: (04738) 
9-22-33, 9-22-33. 5.Електронна поштова адреса : n.svirid@kernel.ua. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://cherkasskiy.pat.ua/. 7. Вид 
особливої інформації : зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
17.07.2017 наглядова рада ПАТ «Черкаський» (протокол №б/н вiд 

17.07.2017) прийняла рішення звільнити Журбу Олександра Васильо-

вича, директора товариства, 17.07.2017 із займаної посади за угодою 
сторін (п.1 ст.36 КЗпП України) відповідно до поданої ним заяви 
14.07.2017 (перебував на посаді з 30.12.2011), та призначити Жиліз-
няк Світлану Миколаївну виконуючим обов’язки директора товариства 
з 18.07.2017 до дня фактичного закриття вакантної посади. Вказані 
особи акціями товариства не володіють, письмової згоди на розкриття 
паспортних даних не надали, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мають. Інші посади, які Жилізняк С. М. займала 
протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер ПАТ «Черкаський».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Директор Журба Олександр Васильович. 
17.07.2017

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСЬКИй»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СКІФ»

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 ТОВАРИ-

СТВО «СКІФ»
2. Код за ЄДРПОУ: 02972339
3. Місцезнаходження: 19400 Україна, Черкаська область, Корсунь-

Шевченкiвський район, місто Корсунь-Шевченківський, вулиця Тартацька, 
будинок 4

4. Міжміський код, телефон та факс: (04735) 2-03-02, 2-03-02
5. Електронна поштова адреса: 02972339@afr.com.ua, korsun_skif@

meta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «СКІФ» від 14.07.2017 року (Прото-

кол № 4 засідання Наглядової ради від 14.07.2017 року) достроково при-
пинено повноваження Голови Наглядової ради Селіверстова Анатолія 
Євгенійовича (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо пас-
портних даних не отримано). Підстава для припинення повноважень: в 
зв'язку із смертю. Селіверстов А.Є. акціонер Товариства, розмір пакета 
акцій, який належить особі 24,959609 % від статутного капітала Товари-
ства. Особа перебувала на посаді з 04.04.2017 року по 14.07.2017 року. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не мала. Посада залишається вакантною, Голову Наглядової ради буде 
обрано на позачергових Загальних зборах акціонерів.

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

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

2. Голова Правлiння Биченко Сергiй Анатолiйович  17.07.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТЕХНОЛОГIЯ»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО 

ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІй З 
НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ТЕХНОЛОГIЯ»
2. Код за ЄДРПОУ 14022407
3. Місцезнаходження 40031, м. Суми, проспект 

Курський, 147-А
4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 67-12-50; 67-12-58
5. Електронна поштова адреса a.mazyar@technologia.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

technologia.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття 
рішення про виплату дивідендів

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про виплату дивідендів прийнято позачерговими загальними 

зборами акціонерів 11.07.2017 року. 
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-

дів - 01.08.2017 року.
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення за-

гальних зборів, складає 40 000 000.00 гривень.
Дивіденди виплачуватимуться безпосередньо акціонерам у строк з 

02.08.2017 року по 11.01.2018 року.
Виплата дивідендів здійснюватиметься частками пропорційно всім 

особам, що мають право на отримання дивідендів, у наступному порядку: 
5 405 000,00 гривень - 29.08.2017 року, 34 595 000,00 гривень - 28.11.2017 
року.

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

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

Голова Правління  В.М. Мерзлий
18.07.2017 року

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬ - АВТО»;2. Код за ЄДРПОУ 05419643
3. Місцезнаходження 87531, Донецька область, м. Марiуполь,  

вул. Макара Мазая, 6.
4. Міжміський код, телефон та факс (0629) 47-32-61, (0629) 47-32-63
5. Електронна поштова адреса mariupol_avto@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.maryupolavto.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
14.07.2017 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬ - АВТО» прийнято рішення про зміну складу по-

садових осіб емітента, а саме:
- припинено повноваження Генерального директора Гріньова Юрія 

Івановича (паспорт ВА №406572 виданий Іллічівським РВ Маріупольського 
ГУ УМВС України в Донецької обл. 28.06.1996р.) за рішенням Наглядової 
ради. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану по-
саду з 21.04.2017р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не має.

- обрано на посаду Генерального директора Уколов Андрій Єгорович 
(паспорт ВЕ № 081540 виданий Калінінським РВ Горлівського МУ УМВС 
України у Донецькій області 07 грудня 2001р.) за рішенням Наглядової 
ради. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначе-
но строком на три роки. До призначення протягом останніх п’яти років зай-
мав наступні посади: безробітний; непогашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини не має.

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

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

Генеральний директор Гріньов Юрій Іванович, підпис, м. п., 14.07.2017 р.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБСОЛЮТ ОФІС»;2. Код за ЄДРПОУ 32556671 

3. Місцезнаходження 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінгра-
ду,буд. 12-Л

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 426-61-11, (044) 426-61-16
5. Електронна поштова адреса v.yarotskiy@congress.kiev.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформаціїhttp://www.aboffice.com.ua/ ;7. Вид осо-
бливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «АБСОЛЮТ ОФІС» прийнято рішення (протокол №47 від 
17 липня 2017р.) про звільнення Лиховида Олега Едуардовича з посади 
директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБСО-
ЛЮТ ОФІС» з 17 липня 2017р., у зв’язку із поданням заяви про звільнення.
Лиховид Олег Едуардович (паспорт серiя МЕ №782214, дата видачi 
24.10.2006р., виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi): не 
володiє часткою в статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБСОЛЮТ ОФІС»; не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини; перебував на посадi директора ТОВАРИ-

СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБСОЛЮТ ОФІС» з 
03.07.2012р.

Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «АБСОЛЮТ ОФІС» прийнято рішення (протокол №47 від 
17 липня 2017р.) про призначення директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБСОЛЮТ ОФІС» Новікову Юлію Євгеніївну з 
18 липня 2017р. Новікова Юлія Євгеніївна (паспорт серiя СН №181330, 
дата видачi 26.03.1996р.,виданий Печерським РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi): не володiє часткою в статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБСОЛЮТ ОФІС»; не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини; призначена на посаду дирек-
тора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБСОЛЮТ 
ОФІС» з 18 липня 2017р. на невизначений строк (безстроково); протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймала посади: директор департаменту організації 
розвитку і роботи з персоналом ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНГРЕС 
РІАЛ ІСТЕЙТ ФІНАНС» з 02.01.2009р. по 31.03.2014р.; адміністративний 
директор ТОВ «АБСОЛЮТ ОФIС» з 01.04.2014р. по 17 липня 2017р.

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 Директор Лиховид Олег Едуардович
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 17.07.2017р.

17.07.2017р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБСОЛЮТ ОФІС»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИй КАР'ЄР»
2. Код за ЄДРПОУ: 00292422
3. Місцезнаходження: 11509 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Со-

сновського, 67
4. Міжміський код, телефон та факс: 04142-3-21-18, 04142-3-21-18
5. Електронна поштова адреса: Kor_kar@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.unigran.ua/ua/?cat=5
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

ІІ. Текст Повідомлення 
Позачерговими загальними зборами акціонерів (Протокол № 23 від 

17.07.2017року), прийняте рішення надати згоду на виступ ПАТ «Коростен-
ський кар'єр» поручителем за зобов'язаннями ТОВ «Юнігран» та надати 
згоду на укладення Товариством договорів поруки щодо вчинення яких є 
заінтересованість і які будуть забезпечувати наступні зобов'язання 
ТОВ «Юнігран» перед АТ «Райфайзен Банк Аваль»:

- за Кредитним договором в сумі не більше 2 764 000,00 ЄВРО, строком 
дії не більше 6-ти місяців зі сплатою не більше 6 % річних.

- за Кредитним договором в сумі еквівалентній 2 764 000,00 ЄВРО ( з 
можливістю отримання коштів в гривні), строком дії до 5-ти років зі сплатою 
не більше 15,5 % річних.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 53 970 тис. грн 

Співвідношення ринкової вартості суми коштів, що є предметом право-
чину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності - 152,1%;

Загальна кількість голосуючих акцій - 2573172 шт., кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2569910 шт. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
- 100%; «проти» прийняття рішення- 0%;

Особами заінтересованими у вчиненні Товариством зазначених догово-
рів поруки на підставі п.2. ст. 71 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнігран» (акціонер 
Товариства), Диняк Сергій Васильович (акціонер Товариства, член нагля-
дової ради, генеральний директор ТОВ «Юнігран»). 

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  Ярмолюк Олександр Миколайович
17.07.2017

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

емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "У 
ВАЛЕНТИНИ"

2. Код за ЄДРПОУ 01029945
3. Місцезнаходження 01014 м.Київ 

вул. Струтинського, 4
4. Міжміський код, телефон 
та факс 

(044)285-60-85 (044)285-48-94

5. Електронна поштова 
адреса 

uvalentini@emitent.net.ua

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

http://uv.ucoz.ua/

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

2. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбу-

лися 18.07.2017 року (Протокол від 18.07.2017 року) прийнято рішення про 
надання згоди на вчинення значних правочинів. 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. 
грн): 5856,37. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (тис. грн): 78,5.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 7460,3439.

Предмет правочину: відчуження власного нерухомого майна 
ПрАТ  «У Валентини», загальною площею 615,1 м2 за адресою: м.Київ, 
вул. Болсуновська,4.

Загальна кількість голосуючих акцій: 16531 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 16531 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийнят-

тя рішення: «за» - 16531 акцій, «проти» - 0 акцій.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 

передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного 
товариства відсутні.

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

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

3.2. Найменування посади. Генеральний директор Лисенко Тамара 
Іванівна.
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Проспект емісії облігацій підприємства, щодо яких прийнято рішення 
про публічне розміщення.

(ПрАТ «НЕО-ВІТА»)
I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан.

1. Загальна інформація про емітента:
1.1. Повне найменування:
українською мовою: Приватне акціонерне товариство «НЕО ВІТА»;
російською мовою: Частное акционерное общество «НЕО ВИТА»;
англійською мовою: Private joint-stock company «NEO VITA».
1.2. Скорочене наймену-
вання (за наявності):
українською мовою: ПрАТ «НЕО ВІТА»;
російською мовою: ЧАО «НЕО ВИТА»;
англійською мовою: PJSC «NEO VITA».

1.3. Код за ЄДРПОУ: 35372603.
1.4. Місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз 9/2, оф.71
1.5. Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта): тел. (044) 502 89 34, 

факс (044) 502 89 34, електронна пошта – відсутня.
1.6. Дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну 

реєстрацію емітента: 
Дата проведення державної реєстрації: 04.09.2007. Державну реєстрацію 

Емітента здійснено печерською районною у місті Києві державною адміністра-
цією. 

Організаційно-правова форма Товариства не змінювалась.
19.01.2010р. Товариство змінило свою назву з Закритого акціонерного това-

риства «НЕО ВІТА» на Приватне акціонерне товариство «НЕО ВІТА» (Протокол 
Загальних зборів акціонерів № 1 від 19.01.2010р).

1.7. Предмет і мета діяльності:
Витяг із Статуту ПрАТ «НЕО ВІТА»:
«…

2. ПРЕДМЕТ І ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ АТ
2.1. АТ створене з метою здійснення підприємницької діяльності, досягнення 

значної економічної ефективності в своїй діяльності та отримання прибутку в 
порядку, передбаченому чинним законодавством і цим Статутом. 

2.2. Основними напрямками та предметом діяльності АТ є:
- надання будівельних послуг підприємствам, організаціям і громадянам;
- надання інформаційно-консультативних, інжинірингових, маркетингових, 

рекламних, перекладацьких, представницьких, агентських, сервісних, торго-
вельних, лізингових, посередницьких, дилерських послуг, митно-брокерських по-
слуг;

- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічно-
го консультування в цих сферах;

- будівництво житлових та нежитлових (промислових) будівель (споруд) для 
власних потреб та на замовлення організацій та фізичних осіб;

- організація будівництва будівель;
- купівля, продаж, оренда об’єктів нерухомості;
- постачально-збутова та посередницька діяльність;
- експорт промислової продукції, яка виробляється на Україні і передається 

підприємству для розрахунків за енергоносії;
- організація та експлуатація профільних, універсальних, комісійних салонів, 

магазинів, а також комерційних магазинів; 
- організація оптової, роздрібної та комісійної торгівлі, громадського харчу-

вання;
- оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-

технічним обладнанням;
- придбання нових вітчизняних та іноземних автомобілів та таких, що були в 

експлуатації, їх ремонт та реалізація;
- надання транспортних послуг як на території України, так і в міжнародних 

перевозках, перевозка пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- проведення експортно-імпортних операцій, торгово-закупівельна діяль-

ність;
- пошук зарубіжних партнерів для вітчизняних підприємств, надання посе-

редницьких послуг в організації відносин між ними, а також інвестиційної діяль-
ності зарубіжних фірм;

- розвиток соціальної сфери, надання побутових та інших послуг як працівни-
кам підприємства, так і населенню;

- організація та здійснення туристично-екскурсійного обслуговування як гро-
мадян України, так і іноземних громадян; створення інфраструктури по забезпе-
ченню туристсько-екскурсійного обслуговування; сприяння в отриманні віз, 
оформленні проїзних документів; 

- будівництво та обслуговування туристичних комплексів, центрів, баз, кем-
пінгів, готелів, кафе, ресторанів, шоу-бізнес;

- участь та організація брокерських контор, комерційних бірж, аукціонів, 
виставок-ярмарків, конкурсів, проведення біржових операцій у власних інтере-
сах та інтересах третіх осіб;

- організація ліцензійних складів, магазинів безмитної торгівлі; участь та ор-
ганізація брокерської митної діяльності; 

- виконання інших робіт на замовлення юридичних осіб та громадян;
- надання інформаційно-посередницьких послуг при купівлі-продажу інозем-

ної валюти;
- художньо-оформлювальна та редакційно-видавнича діяльність; 

копіювально-розмножувальні роботи;

- проведення наукових досліджень, дослідних, конструкторських, дизайнер-
ських, архітектурних робіт, розробка проектно-кошторисної, технологічної доку-
ментації; створення і участь у дослідних виробництвах, впровадження екологіч-
но чистих технологій;

- виробництво та реалізація хімічної, біотехнологічної, фармацевтичної, сіль-
ськогосподарської, тваринницької, харчової та іншої продукції виробничо-
технічного призначення, товарів народного споживання;

- виробництво та реалізація будівельних та облицювальних матеріалів; 
- будівництво, ремонт, реконструкція житлових та виробничих приміщень, 

реставраційні роботи, інші спеціалізовані будівельні роботи;
- бартерні операції;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- інноваційна, патентна, ліцензійна діяльність;
- організація та проведення курсів, шкіл, семінарів для підготовки та підви-

щення кваліфікації фахівців, вивчення іноземних мов;
- розробка, виготовлення, тиражування, постачання, реалізація програмно-

технічних засобів, програмного забезпечення;
- ремонтні, пусконалагоджувальні роботи;
- спонсорська та благодійна діяльність;
- виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місце-

вими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 

майна, устаткування та обладнання;
- інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.
У випадках, передбачених чинним законодавством України, АТ одержує лі-

цензії (дозволи) на здійснення окремих видів діяльності у встановленому чинним 
законодавством України порядку.

2.3. АТ може здійснювати інші види діяльності, які не заборонені законодав-
ством України.

2.4. Види діяльності, які, відповідно до чинного законодавства України, по-
требують дозволу (ліцензії), здійснюються АТ після отримання такого дозволу 
(ліцензії) у встановленому порядку.

…»
1.8. Перелік засновників Емітента: Журавльов Микита Борисович; Лозюк 

Сергій Володимирович.
1.9. Структура управління Емітентом (органи управління Емітентом, по-

рядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами 
Емітента):

Витяг із Статуту ПрАТ «НЕО ВІТА»:
«…
8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ АТ
8.1. Органами управління та контролю АТ є:
8.1.1. Загальні збори;
8.1.2. Наглядова рада;
8.1.3. Виконавчий орган – Генеральний директор АТ.
8.2. З членами Наглядової ради, Генеральним директором АТ можуть укла-

датися трудові або цивільно-правові договори, якими регламентуються їх права 
та обов’язки перед АТ, на оплатній або безоплатній основі. 

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
9.1. Вищим органом АТ є Загальні збори Акціонерів.
9.2. У Загальних зборах АТ можуть брати участь особи, включені до переліку 

Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних 
зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути 
присутні представник аудитора АТ та посадові особи АТ незалежно від володін-
ня ними акціями цього АТ, представник органу, який відповідно до статуту пред-
ставляє права та інтереси трудового колективу. Брати участь у Загальних зборах 
з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Акціонера-
ми. 

9.3. На вимогу Акціонера, АТ або особа, яка веде облік права власності на 
акції АТ, зобов’язані надати інформацію про включення його до переліку Акціоне-
рів, які мають право на участь у Загальних зборах. Вносити зміни до переліку 
Акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ, після його складен-
ня заборонено.

9.4. Представником Акціонера на Загальних зборах АТ може бути фізична 
особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа 
держави чи територіальної громади. Посадові особи органів АТ та їх афілійовані 
особи не можуть бути представниками Акціонерів АТ на Загальних зборах.

9.5. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, 
повідомивши про це Генерального директора АТ.

9.6. Загальні збори Акціонерів можуть прийняти рішення про включення до 
своєї компетенції інших повноважень, а також про передачу частини повнова-
жень до компетенції Генерального директора та Наглядової ради, крім повно-
важень, які належать до виключної компетенції Загальних зборів.

9.7. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності АТ.
9.8. До виключної компетенції Загальних зборів АТ належить:
9.8.1. визначення основних напрямів діяльності АТ;
9.8.2. внесення змін до Статуту АТ;
9.8.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
9.8.4. прийняття рішення про зміну типу АТ;
9.8.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
9.8.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу АТ;
9.8.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу АТ;
9.8.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
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9.8.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконав-
чий орган АТ, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;

9.8.10. затвердження інших внутрішніх документів АТ, якщо це передбачено 
статутом АТ;

9.8.11. затвердження річного звіту АТ;
9.8.12. розподіл прибутку і збитків АТ, з урахуванням вимог, передбачених за-

коном;
9.8.13. прийняття рішення про викуп АТ розміщених ним акцій (крім випадків 

обов’язкового викупу акцій, передбаченого Законом України «Про акціонерні то-
вариства»);

9.8.14. прийняття рішення про форму існування акцій;
9.8.15. затвердження розміру річних дивідендів, з врахуванням вимог чинного 

законодавства;
9.8.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
9.8.17. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради;

9.8.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

9.8.19. прийняття рішення про створення Ревізійної комісії, обрання членів 
Ревізійної комісії (Ревізора), припинення їх повноважень, затвердження умов до-
говорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання таких договорів;

9.8.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень;

9.8.21. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова 
вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 
25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ;

9.8.22. прийняття рішення про виділ та припинення АТ (крім випадків, перед-
бачених законодавством), про ліквідацію АТ, обрання ліквідаційної комісії, комісії 
з припинення АТ, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу 
між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і 
затвердження ліквідаційного балансу;

9.8.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Ге-
нерального директора АТ;

9.8.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління АТ.
9.9. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетен-

ції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам АТ.
9.10. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів АТ затвер-

джуються Наглядовою радою АТ, а в разі скликання позачергових Загальних збо-
рів на вимогу Акціонерів – Акціонерами, які цього вимагають.

9.11. У Загальних зборах АТ можуть брати участь особи, включені до переліку 
Акціонерів, які мають право на таку участь (або їх представники). Обмеження 
права Акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законо-
давством.

9.12. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів АТ та проект 
порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акці-
онерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством, на дату, 
визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів 
на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - Акціо-
нерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню при-
йняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою 
раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.13. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект по-
рядку денного надсилається Акціонерам персонально особою, яка скликає За-
гальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлен-
ня розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав 
власності на акції АТ у разі скликання Загальних зборів Акціонерами.

9.14. АТ має право здійснювати відправку повідомлень Акціонерам, що міс-
тить передбачену чинним законодавством та Статутом АТ інформацію, поштою 
або через депозитарну систему України (повідомлення, надання якого Акціоне-
рам АТ забезпечується професійними учасниками депозитарної системи України 
у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку), або шляхом вручення Акціонеру (його уповноваженим представникам) 
особисто. Конкретний спосіб направлення повідомлення визначається Наглядо-
вою радою АТ.

9.15. У повідомленні вказується: повне найменування та місцезнаходження 
АТ, дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають 
прибути Акціонери) проведення Загальних зборів, час початку та закінчення реє-
страції Акціонерів для участі у Загальних зборах, дата складання переліку Акціо-
нерів, які мають право на участь у Загальних зборах, перелік питань разом з 
проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного, адресу власного веб-сайту, на яку розміщена 
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. АТ має право вка-
зувати в повідомленні інші відомості, якщо це передбачено чинним законодав-
ством або є потрібним на розсуд АТ. Документи, з якими Акціонери можуть озна-
йомлюватись під час підготовки до Загальних зборів, можуть надаватись 
Акціонеру в електронній формі (шляхом розміщення на сайті АТ, направлення 
Акціонерам засобами електронної пошти тощо) або в інший спосіб, визначений 
Наглядовою радою АТ.

9.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів АТ затверджується На-
глядовою радою АТ.

9.17. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів АТ, а також щодо нових кандидатів 

до складу органів АТ, кількість яких не може перевищувати кількісного складу 
кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення 
Загальних зборів АТ, а щодо кандидатів до складу органів АТ - не пізніше ніж за 7 
днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени 
Наглядової ради АТ мають містити інформацію про те, чи є запропонований кан-
дидат представником Акціонера (Акціонерів), або про те, що кандидат пропону-
ється на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. 

9.18. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради АТ 
згідно вимог чинного законодавства, обов'язково включається до бюлетеня для 
кумулятивного голосування (напроти прізвища відповідного кандидата).

9.19. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів АТ подається 
в письмовій формі із зазначенням 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 
належать кандидату, який пропонується цим Акціонером до складу органів АТ.

9.20. Наглядова рада АТ, а в разі скликання позачергових Загальних зборів АТ 
на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - Акціо-
нери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до про-
екту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів 
до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів АТ - 
не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів АТ. 

9.21. Порядок та особливості подання пропозицій до проекту порядку денного 
Загальних зборів АТ, їх прийняття та відмови у їх включенні до проекту порядку 
денного, оскарження тощо визначені чинним законодавством. Рішення про від-
мову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів АТ пропозицій 
Акціонерів (Акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути при-
йнято Наглядовою радою АТ у разі відсутності в таких пропозиціях обов’язкових 
даних, наявність яких визначена чинним законодавством та Статутом АТ.

9.22. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. 
АТ не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або про-
ектів рішень.

9.23. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів АТ не 
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє Акціоне-
рів про такі зміни у спосіб, передбачений п. 9.14 Статуту.

9.24. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, 
підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голо-
сів її членів до початку проведення реєстрації. Перелік Акціонерів, які зареєстру-
валися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів 
АТ. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних 
зборах.

9.25. Загальні збори Акціонерів відкриває Генеральний директор АТ, після 
чого Загальними зборами АТ обирається Голова Загальних зборів та Секретар 
Загальних зборів.

9.26. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісі-
єю на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах АТ. 
Загальні збори АТ мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, 
які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.27. Рішення, що прийняті Загальними зборами АТ, обов’язкові для виконан-
ня Акціонерами та посадовими особами АТ.

9.28. Рішення Загальних зборів АТ з питання, винесеного на голосування, 
приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (крім 
випадків, встановлених чинним законодавством).

9.29. Статутом АТ може встановлюватися більша кількість голосів Акціонерів, 
необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, крім питань: про до-
строкове припинення повноважень посадових осіб органів АТ; про звернення з по-
зовом до посадових осіб органів АТ стосовно відшкодування збитків, завданих АТ; 
про звернення з позовом у разі недотримання вимог цього Закону при вчиненні 
значного правочину.

9.30. Рішення Загальних зборів АТ з питань, передбачених пп. 9.8.2 – 9.8.7, 
пп. 9.8.22 п. 9.8. Статуту АТ, приймається більш як 3/4 голосів Акціонерів, які за-
реєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з від-
повідного питання акцій.

9.31. Голосування на загальних зборах АТ з питань порядку денного прово-
диться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних 
зборів Акціонерів шляхом заочного опитування). Кумулятивне голосування з пи-
тання обрання членів органів АТ проводиться тільки з використанням бюлетенів 
для голосування.

9.32. Вимоги до тексту бюлетенів для голосування (для кумулятивного голо-
сування), випадки, в яких він визнається недійсним та інші вимоги встановлюють-
ся чинним законодавством. У випадку, якщо бюлетень складається з кількох ар-
кушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожен бюлетень для голосування (для 
кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці підписом Голови 
Лічильної комісії, якщо рішенням Загальних зборів АТ не визначено інше.

9.33. Форма і текст бюлетеня для голосування (для кумулятивного голосуван-
ня) затверджуються Наглядовою радою АТ не пізніше, ніж за 10 днів до прове-
дення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів АТ – не піз-
ніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання 
позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів (у випадках, передбачених 
чинним законодавством) – Акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають 
право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для 
голосування. 

9.34. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку го-
лосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням про-
ведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обираєть-
ся Загальними зборами АТ. Повноваження лічильної комісії за договором можуть 
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передаватися депозитарній установі, яка надає АТ додаткові послуги, зокрема 
щодо виконання функцій лічильної комісії.

9.35. Кількісний склад лічильної комісії в АТ з кількістю акціонерів - власників 
простих акцій понад 100 осіб не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лі-
чильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до 
складу органів АТ.

9.36. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, 
роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, 
пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, на-
дає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою АТ, згідно 
вимог чинного законодавства.

9.37. Наглядова рада АТ (у разі скликання позачергових Загальних зборів на 
вимогу Акціонерів, згідно вимог чинного законодавства, - Акціонери, які цього ви-
магають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних 
зборів АТ питання про обрання лічильної комісії.

9.38. За підсумками голосування на Загальних зборах АТ складається прото-
кол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у під-
рахунку голосів (або представником депозитарної установи, якщо повноваження 
лічильної комісії передано депозитарній установі). Вимоги до протоколи про під-
сумки голосування (кумулятивного голосування) визначені чинним законодав-
ством. 

9.39. Рішення Загальних зборів АТ вважається прийнятим з моменту складен-
ня протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на 
Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

9.40. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до 
відома Акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власному 
веб-сайті АТ. 

9.41. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних 
зборів АТ. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для 
голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано по-
вноваження лічильної комісії) та зберігаються у АТ протягом строку його діяль-
ності, але не більше 4 років.

9.42. Протокол Загальних зборів АТ складається протягом 10 днів з моменту 
закриття Загальних зборів, підписується Головою і Секретарем Загальних зборів 
АТ, підшивається і скріплюється підписом Генерального директора АТ. Вимоги до 
відомостей в протоколі та порядку його оформлення зазначаються чинним зако-
нодавством.

9.43. Річні Загальні збори АТ проводяться не пізніше 30 квітня наступного за 
звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.44. Чергові Загальні збори Акціонерів скликаються Генеральним директо-
ром для розгляду і затвердження річного звіту та балансу не менше 1 разу на 
рік.

9.45. До порядку денного річних Загальних зборів вносяться питання: 
- затвердження річного звіту АТ;
- розподіл прибутку і збитків АТ;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Гене-

рального директора та висновку аудитора.
9.46. Раз на 3 роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково 

вносяться питання:
9.46.1. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-
правових договорів з членами Наглядової ради АТ;

9.46.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради АТ.

9.47. Позачергові Загальні збори АТ скликаються Наглядовою радою:
9.47.1. з власної ініціативи;
9.47.2. на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження 

про визнання АТ банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
9.47.3. на вимогу Ревізійної комісії (за наявності);
9.47.4. на вимогу Акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власника-

ми 10 і більше відсотків простих акцій АТ;
9.47.5. в інших випадках, встановлених законодавством України або Стату-

том АТ.
9.48. Наглядова рада АТ приймає рішення про скликання позачергових За-

гальних зборів АТ або про відмову в такому скликанні (на підставах, передбаче-
них чинним законодавством) протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про 
їх скликання. У випадку, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада АТ 
не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів АТ, такі збори 
можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової 
ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів АТ може бути оскар-
жено Акціонерами до суду.

9.49. Позачергові Загальні збори АТ мають бути проведені протягом 45 днів з 
дати отримання АТ вимоги про їх скликання.

9.50. Якщо цього вимагають інтереси АТ, Наглядова рада при прийнятті рі-
шення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що пові-
домлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не 
пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому чинним 
законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. 
Дане положення не застосовується, якщо порядок денний позачергових Загаль-
них зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.51. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов’язковими для виконання 
Акціонерами та посадовими особами АТ.

9.52. Проведення Загальних зборів АТ може бути здійснено шляхом заочного 
голосування (опитування), за умови, що кількість Акціонерів АТ не перевищує  
25 осіб. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається 
Акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом 5 (п’яти) робочих 

днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосуван-
ня надіслати АТ відповідь у письмовій формі. Протягом 10 (десяти) календарних 
днів з дати одержання повідомлення від останнього Акціонера - власника голо-
суючих акцій всі Акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій 
формі поінформовані Генеральним директором АТ про прийняте рішення. Рішен-
ня вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі Акціонери - власники 
голосуючих акцій.

10. НАГЛЯДОВА РАДА АТ
10.1. В АТ створюється Наглядова рада, що здійснює захист прав Акціонерів 

АТ, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, конт-
ролює та регулює діяльність Генерального директора АТ.

10.2. Кількісний склад Наглядової ради АТ становить 3 особи: Голова Нагля-
дової ради та два члени Наглядової ради АТ.

10.3. За рішенням Загальних зборів Акціонерів на Наглядову раду АТ може 
бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загаль-
них зборів (окрім питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів 
АТ).

10.4. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не 
може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради не 
може бути Генеральним директором або членом Ревізійної комісії (Ревізором).

10.5. Всі рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її 
членів, оформлюються протоколом засідання Наглядової ради та підписуються її 
членами, що брали участь у засіданні Наглядової ради.

10.6. Члени Наглядової ради АТ обираються Акціонерами під час проведення 
Загальних зборів АТ шляхом кумулятивного голосування на строк до наступного 
переобрання, якщо чинним законодавством не передбачено інше. До складу На-
глядової ради можуть бути обрані Акціонери або особи, які представляють їх ін-
тереси (Представники акціонерів), та/або незалежні директори. Повноваження 
члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами АТ. 

10.7. Наглядову раду АТ очолює Голова Наглядової ради, який обирається на 
першому засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного 
складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради АТ: організовує її роботу, скли-
кає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, 
передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

10.8. До виключної компетенції Наглядової ради належать:
10.8.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюють-

ся питання, пов’язані з діяльністю АТ;
10.8.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про 

дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім ви-
падку скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів);

10.8.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових За-
гальних зборів відповідно до Статуту АТ та у випадках, встановлених Положен-
ням про Наглядову раду та чинним законодавством;

10.8.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій;
10.8.5. прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім ак-

цій;
10.8.6. прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних 

паперів;
10.8.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених За-

коном України «Про акціонерні товариства»;
10.8.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора; при-

йняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення по-
вноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Гене-
рального директора АТ;

10.8.9. затвердження умов договору (цивільно-правового та/або трудового 
договору), який укладатиметься з Генеральним директором АТ, встановлення 
розміру його винагороди;

10.8.10. обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених 
чинним законодавством;

10.8.11. обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметь-
ся з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.8.12. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного 
строку, передбаченого чинним законодавством;

10.8.13. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути пові-
домлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних 
зборах, згідно вимог чинного законодавства;

10.8.14. вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та 
інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 

10.8.15. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Зако-
ном України «Про акціонерні товариства» у разі злиття, приєднання, поділу, виді-
лу або перетворення АТ;

10.8.16. надання згоди на вчинення значних правочинів у випадку, якщо рин-
кова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до  
25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ 
(якщо інше не передбачено чинним законодавством); 

10.8.17. попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у випадку, 
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 
25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 
У такому випадку правочини, укладені на підставі рішення Наглядової ради, під-
лягають подальшому затвердженню Загальними зборами АТ за результатами 
звітного року;

10.8.18. надання згоди на вчинення АТ правочину, щодо якого є заінтересова-
ність;

10.8.19. визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок 
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок ви-
плати дивідендів або викупу акцій; 
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10.8.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна АТ та затверджен-
ня умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його 
послуг; 

10.8.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка 
надає послуги для АТ, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, 
встановлення розміру оплати її послуг;

10.8.22. надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм про-
стих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет 
акцій;

10.8.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції На-
глядової ради згідно із Статутом АТ, в тому числі прийняття рішення про пере-
ведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну фор-
му існування;

10.8.24. надання згоди на відчуження фінансових інвестицій (акцій або інших 
цінних паперів), які належать до необоротних активів АТ;

10.8.25. прийняття будь-яких рішень щодо розпорядження корпоративними 
правами, якими володіє АТ, (часткою у статутному капіталі, цінними паперами, 
акціями інших юридичних осіб), визначення порядку представництва інтересів АТ 
на загальних зборах учасників інших юридичних осіб, призначення уповноваже-
ної особи АТ для участі в таких загальних зборах (за умови, що рішення, прийня-
те Наглядовою радою, не виходить за межі компетенції, передбаченої Статутом 
АТ та чинним законодавством). 

10.9. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради АТ, не 
можуть вирішуватися іншими органами АТ, крім Загальних зборів АТ (за винятком 
випадків, встановлених чинним законодавством).

10.10. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Нагля-
дової ради або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізора 
(Ревізійної комісії) або Генерального директора в порядку, передбаченому По-
ложенням про Наглядову раду.

10.11. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не 
рідше 1 разу на квартал. Засідання Наглядової ради АТ є правомочним, якщо в 
ньому бере участь більше половини її складу.

10.12. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів чле-
нів Наглядової ради АТ, які беруть участь у засіданні та мають право голосу (ко-
жен член Наглядової ради має один голос). Право вирішального голосу у разі 
рівного розподілу голосів членів Наглядової ради надається Голові Наглядової 
ради АТ. Засідання Наглядової ради АТ є правомочним, якщо в ньому бере участь 
більше половини її складу. 

10.13. Наглядова рада АТ має право приймати рішення шляхом проведення 
заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення або питання 
для голосування надсилається членам Наглядової ради АТ, які повинні протягом 
5 календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання 
для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 
10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього члена На-
глядової ради АТ, всі члени Наглядової ради АТ повинні бути в письмовій формі 
поінформовані про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за 
нього проголосували всі члени Наглядової ради АТ.

10.14. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж про-
тягом 5 днів після проведення засідання.

10.15. Наглядова рада АТ може утворювати постійні чи тимчасові комітети з 
числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції На-
глядової ради. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які переда-
ються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів 
членів Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюєть-
ся Статутом або Положенням про Наглядову раду АТ.

10.16. Порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради регулюєть-
ся Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами.

10.17. Загальні збори АТ можуть прийняти рішення про дострокове припинен-
ня повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

10.18. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової 
ради з одночасним припиненням відповідного договору, укладеного з ним, 
припиняються:

10.18.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це АТ за 2 
тижні; 

10.18.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за 
станом здоров'я; 

10.18.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його 
засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена 
Наглядової ради; 

10.18.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, без-
вісно відсутнім, померлим.

10.19. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди ви-
значається Статутом АТ, Положенням про Наглядову раду АТ, цивільно-правовим 
чи трудовим договором, що укладається з членом Наглядової ради, та чинним 
законодавством. Від імені АТ договір підписується Генеральним директором чи 
іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених 
рішенням Загальних зборів АТ. У разі укладення з членом Наглядової ради АТ 
цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплат-
ним.

10.20. Член Наглядової ради АТ, обраний як представник Акціонера (Акціоне-
рів), може бути замінений Акціонером (Акціонерами) у будь-який час. Повнова-
ження відкликаного члена Наглядової ради АТ припиняються, а новий член На-
глядової ради АТ набуває повноважень з моменту отримання АТ письмового 
повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний 
член Наглядової ради АТ. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради АТ 
повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради АТ, який призна-
чається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані но-

вого члена Наглядової ради), а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) 
акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно 
належить.

10.21. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради АТ своїх по-
вноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рі-
шенням, якщо інше не передбачено Положенням про наглядову раду АТ.

11. ВИКОНАВЧИй ОРГАН АТ
11.1. Виконавчим органом АТ, що здійснює керівництво його поточною діяль-

ністю, є Генеральний директор. До компетенції Генерального директора нале-
жить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю АТ, 
крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової 
ради АТ.

11.1.1. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені АТ, в тому 
числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені АТ, видавати на-
кази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками 
АТ.

11.1.2. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повно-
важень, ці повноваження можуть тимчасово здійснюватися призначеною ним 
особою.

11.2. Генеральний директор АТ підзвітний Загальним зборам і Наглядовій 
раді та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені АТ у 
межах, встановлених Статутом, Положенням про виконавчий орган АТ та чинним 
законодавством.

11.3. Генеральний директор призначається на посаду Наглядовою радою АТ. 
Порядок обрання Генерального директора, вимоги до нього, порядок його роботи 
тощо встановлюються у Положенні про виконавчий орган, яке затверджується 
Загальними зборами АТ.

11.4. На вимогу органів та посадових осіб АТ, Генеральний директор 
зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність АТ 
в межах, встановлених Статутом, Положенням про виконавчий орган та чинним 
законодавством. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеже-
ним доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

11.5. До виключної компетенції Генерального директора належать:
11.5.1. затвердження внутрішніх нормативних актів, що регулюють діяльність 

АТ, крім тих, затвердження яких належить до компетенції Загальних зборів чи 
Наглядової ради;

11.5.2. визначення порядку надання звітів та заяв;
11.5.3. визначення розміру дивідендів, що сплачуються Акціонерам;
11.5.4. організація скликання та проведення чергових та позачергових Загаль-

них зборів;
11.5.5. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-

господарської діяльності АТ;
11.5.6. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і 

оперативних завдань АТ та забезпечення їх реалізації;
11.5.7. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності АТ. Складання 

та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів АТ до їх оприлюднення 
та (або) подання на розгляд Загальних зборів Акціонерів; 

11.5.8. визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв АТ; 
11.5.9. укладення та виконання колективного договору; 
11.5.10. затвердження результатів розміщення цінних паперів АТ;
11.5.11. затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного 

права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
11.5.12. з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом, вчинення 

дій від імені АТ без довіреності, у тому числі (але не виключно) підписувати до-
говори, укладати від імені АТ угоди та вчиняти будь-які інші дії, що спрямовані на 
набуття, зміну чи припинення майнових прав чи особистих немайнових прав та 
обов’язків АТ;

11.5.13. представлення АТ у відносинах з підприємствами, установами та ор-
ганізаціями як в Україні, так і за її межами;

11.5.14. прийняття на роботу та звільнення персоналу АТ; 
11.5.15. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього 

трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників АТ;
11.5.16. призначення керівників філій та представництв АТ; 
11.5.17. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності АТ на 

вимогу Акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій АТ (аудиторська 
перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відпо-
відної вимоги Акціонерів);

11.5.18. в межах своєї компетенції видання наказів, розпоряджень і надання 
вказівок, обов’язкових для виконання всіма працівниками АТ;

11.5.19. відкриття рахунків у банківських установах;
11.5.20. за попередньою згодою Загальних зборів АТ розпорядження майном 

та коштами АТ з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом;
11.5.21. підписання (з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом) 

довіреностей, договорів та інших документів від імені АТ;
11.5.22. підписання від імені АТ колективного договору, змін та доповнення до 

нього;
11.5.23. затвердження умови договорів на ведення реєстру власників іменних 

цінних паперів АТ; 
11.5.24. відкриття Загальних зборів АТ та головування на них.
11.6. Загальні збори і Наглядова рада АТ можуть винести рішення про пере-

дачу частини належних їм прав до компетенції Генерального директора, за ви-
ключенням тих повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних 
зборів чи Наглядової ради.

11.7. При здійсненні своїх повноважень Генеральний директор АТ не 
має права без попередньої згоди Наглядової ради АТ вчиняти наступні дії:

11.7.1. відчуження будь-якого нерухомого майна АТ або розпорядження таким 
майном іншим чином;
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11.7.2. укладення правочинів, договорів, угод про залучення чи надання АТ 
позик чи кредитів;

11.7.3. укладення правочинів, договорів, угод про надання в заставу, іпотеку 
майна та майнових прав АТ, або у вигляді інших гарантій майна АТ, а також на-
дання будь-яких поручительств чи гарантій від імені АТ;

11.7.4. укладення правочинів, договорів, угод на суму, яка дорівнює або пере-
вищує 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-
якій іншій валюті (еквівалент розраховується за офіційним курсом Національного 
банку України станом на дату укладення відповідного правочину). 

11.8. Генеральний директор користується всіма іншими правами, які виплива-
ють з необхідності оперативного управління АТ.

11.9. Повноваження Генерального директора АТ припиняються за рішенням 

Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генераль-
ного директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.10. Підстави припинення повноважень Генерального директора АТ вста-
новлюються Статутом АТ, положеннями укладеного з ним договору та чинним 
законодавством.

11.11. Генеральний директор несе відповідальність перед АТ за збитки, за-
вдані АТ своїми діями (бездіяльністю) згідно із чинним законодавством.

…»
1.10. Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та 

по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, 
виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і 
посади на основному місці роботи:

1.10.1. Голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу:

Прізвище,
ім’я,

по батькові

Рік 
наро-
джен-

ня

Освіта Квалі-
фікація

Загаль-
ний 

виробни-
чий стаж 
роботи

Посада, яку особа 
обіймає на 

основному місці 
роботи

Стаж 
роботи 

на даній 
посаді

Посада на попередніх місцях роботи за останні п’ять років

1 2 3 4 5 6 7 8
Вальчук

Юрій Леонідо-
вич

1969 Повна 
вища

еконо-
міст 24 роки

Генеральний 
директор ПрАТ 

«НЕО ВІТА»
7 років

02.12.2001р. – 17.11.2008р. - комерційний директор на ТОВ «Джерело Тепла».
19.11.2008р. – 04.03.2010р. - заступник директора на ТОВ «Холдінг-Сіті».
05.03.2010р. і по теперішній час - Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА».

1.10.2. Голова та члени наглядової ради (за наявності):
Наглядова рада емітента створювалась у складі 3 (тьох) осіб:

Члени наглядової ради ПрАТ "Нео Віта"
П.І.Б Лозюк Сергій Володимирович Манишина Людмила Олександрівна Давидовська Євгенія Павлівна

Посада Провідний фахівець ПрАТ "Незалежна Сервісна Компанія" Бухгалтер ПрАТ «НЕО ВІТА» Головний бухгалтер ПрАТ «НЕО 
ВІТА»

Рік народження 1960 1988 1984
Освіта Вища Вища Повна вища
Кваліфікація лікар Фінанси і кредит Економіст
Виробничий стаж 33 9 років 12 років
Стаж роботи на займаній 
посаді 2 роки 7 місяців 8 років 8 років

Посада на попередніх 
місцях роботи за останні 
п’ять років

з 20.10.2008 р. по 22.02.2012 р. – Київський міський 
психоневрологічний диспансер № 5, головний лікар, з 
17.11.2014 р. - ПАТ «Незалежна Сервісна Компанія», 
провідний фахівець інформаційно-аналітичного відділу

Бухгалтер ПрАТ «НЕО ВІТА» - 8 років Головний бухгалтер ПрАТ «НЕО 
ВІТА» - 8 років

Основне місце роботи ПрАТ "Незалежна Сервісна Компанія" ПрАТ «НЕО ВІТА» ПрАТ «НЕО ВІТА»
Посада на основному 
місці роботи Провідний фахівець ПрАТ "Незалежна Сервісна Компанія" Бухгалтер ПрАТ «НЕО ВІТА» Головний бухгалтер ПрАТ «НЕО 

ВІТА»

1.10.3. Ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності):
Ревізійна комісія та ревізор – відстутні у Емітента.

1.10.4. Корпоративний секретар (за наявності):
Корпоративний секретар відсутній у Емітента.

1.11. Відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіаль-
ного виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий 
рік, що передував року, у якому подаються документи:
Генеральний директор Вальчук Юрій Леонідо-

вич
Середньомісячна заробітна плата за 1-й квартал 
2017 року, грн.

10 500,00 грн.

Середньомісчна заробітна плата за 2016 рік, грн. 10 718,35 грн.

2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:
2.1. Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про 

розміщення облігацій (17.03.2017р.):
На дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій (Протокол по-

зачергових загальних зборів акціонерів Емітента від 17.03.2017р.) статутний ка-
пітал Товариства є повністю сплаченим та становить 1 550 000,00 грн.

2.2. Розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у влас-
ності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повно-
важення одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного то-
вариства також кількість акцій):

Члени виконавчого органу Емітента не мають частки у статутному капіталі 
Емітента.

2.3. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що 
перевищує 10 %:

№
п/п

Найменування особи Сума частки,
грн.

Частка у 
статутному 
капіталі, %

1. ЖУРАВЛЬОВ МИКИТА БОРИСОВИЧ
Адреса засновника: 01021, м.Київ, 
Печерський район, ВУЛИЦЯ 
ГРУШЕВСЬКОГО МИХАЙЛА, 
будинок 28/2, квартира 32

775 000.00 грн. 
(сімсот 

сімдесят пьять 
тисяч грн.. 

00 коп.)

50 % статутного 
капіталу

2. ЛОЗЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: 08133, Київська 
обл., Києво-Святошинський район, 
місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, 
будинок 34

775 000.00 грн. 
(сімсот 

сімдесят пьять 
тисяч грн.. 

00 коп.)

50 % статутного 
капіталу

2.4. Розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що пере-
дує даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій 
(17.03.2017р.):

-50 688 (мінус п’ятдесят тисяч шістсот вісімдесят вісім гривень 00 коп.)
3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:

3.1. Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазна-
ченням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що 
видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номіналь-
ної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існу-
вання: 

1.10.5. Головний бухгалтер (за наявності):

Прізвище,
ім’я,

по батькові

Рік 
наро-
джен-

ня

Освіта Квалі-
фікація

Загаль-
ний 

виробни-
чий стаж 
роботи

Посада, яку 
особа 

обіймає на 
основному 

місці роботи

Стаж 
роботи 

на даній 
посаді

Посада на попередніх місцях роботи за останні п’ять років

1 2 3 4 5 6 7 8

Давидовська 
Євгенія 
Павлівна

1984 Повна 
вища

еконо-
міст 12 років

Головний 
бухгалтер 

ПрАТ «НЕО 
ВІТА»

8 років

12.07.2004р. – 01.12.2005р. - головний бухгалтер ТОВ «Добробут-ХХІ».
01.12.2005р. – 18.07.2006р. - головний бухгалтер ПП «Компанія Екодім Україна».
01.04.2007р. – 04.09.2007р. - головний бухгалтер ТОВ «Інвестиційна компанія 
Європоліс».
15.09.2007р. – 01.08.2008р. - в.о. начальника відділу контролю та адміністрації 
інвестиційних операцій департаменту інвестиційного бізнесу АКБ «ПРАВЕКС-БАНК». 
04.08.2008р. – 30.11.2009р. - головний бухгалтер ТОВ «Боргова агенція «Аргумент».
01.12.2009р. і по теперішній час - Головний бухгалтер ПрАТ «НЕО ВІТА».
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Найменування Серія А Серія В Серія С Серія D

Реквізити свідоцтва про 
реєстрацію випуску цінних 
паперів та орган, що видав 
відповідне свідоцтво

Реєстраційний: №115/2/10 
Дата реєстрації: 16.11.2010р.

Дата видачі
25.03.2011р. 

Видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: №116/2/10 
Дата реєстрації: 16.11.2010р.

Дата видачі
26.04.2011р. 

Видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: №117/2/10 
Дата реєстрації: 16.11.2010р.

Дата видачі
06.04.2011р. 

Видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: №118/2/10 
Дата реєстрації: 16.11.2010р.

Дата видачі
18.05.2011р. 

Видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Вид облігацій цільові іменні цільові іменні цільові іменні цільові іменні
Обсяг випуску, штук 2 270 366 1 362 220 1 491 894 1 362 220 
Номінальна вартість 
облігації, грн. 67,39 67,39 67,39 67,39

Загальна сума випуску, грн.. 152 999 964,74 91 800 005,80 100 538 736,66 91 800 005,80
Форма існування бездокументарна бездокументарна бездокументарна бездокументарна

Найменування Серія E Серія F Серія G Серія H

Реквізити свідоцтва про 
реєстрацію випуску цінних 
паперів та орган, що видав 
відповідне свідоцтво

Реєстраційний: № 193/2/11 
Дата реєстрації: 08.12.2011р.

Дата видачі
29.12.2011р. 

Видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 194/2/11 
Дата реєстрації: 08.12.2011р.

Дата видачі
23.01.2012р. 

Видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 195/2/11 
Дата реєстрації: 08.12.2011р.

Дата видачі
26.01.2012р. 

Видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 196/2/11 
Дата реєстрації: 08.12.2011р.

Дата видачі
07.02.2012р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Вид облігацій цільові іменні цільові іменні цільові іменні цільові іменні
Обсяг випуску, штук 741 949 430 651 722 230 660 270
Номінальна вартість 
облігації, грн. 67,39 67,39 69,23 69,23

Загальна сума випуску, грн.. 49 999 943,11 29 021 570,89 49 999 982,90 45 710 492,10
Форма існування бездокументарна бездокументарна бездокументарна бездокументарна

Найменування Серія I Серія J Серія K Серія L

Реквізити свідоцтва про 
реєстрацію випуску цінних 
паперів та орган, що видав 
відповідне свідоцтво

Реєстраційний: № 197/2/11 
Дата реєстрації: 08.12.2011р.

Дата видачі
10.02.2012р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 198/2/11 
Дата реєстрації: 08.12.2011р.

Дата видачі
20.02.2012р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 199/2/11 
Дата реєстрації: 08.12.2011р.

Дата видачі
03.03.2012р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 200/2/11 
Дата реєстрації: 08.12.2011р.

Дата видачі
06.03.2012р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Вид облігацій цільові іменні цільові іменні цільові іменні цільові іменні
Обсяг випуску, штук 722 230  640 370 722 230 667 670
Номінальна вартість 
облігації, грн. 69,23 69,23 69,23 69,23

Загальна сума випуску, грн.. 49 999 982,90 44 332 815,10 49 999 982,90 46 222 794,10
Форма існування бездокументарна бездокументарна бездокументарна бездокументарна

Найменування Серія M Серія N Серія O Серія P 

Реквізити свідоцтва про 
реєстрацію випуску цінних 
паперів та орган, що видав 
відповідне свідоцтво

Реєстраційний: № 201/2/11 
Дата реєстрації: 08.12.2011р.

Дата видачі
16.03.2012р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 202/2/11 
Дата реєстрації: 08.12.2011р.

Дата видачі
20.03.2012р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 203/2/11 
Дата реєстрації: 08.12.2011р.

Дата видачі
27.03.2012р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 204/2/11 
Дата реєстрації: 08.12.2011р.

Дата видачі
02.04.2012р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Вид облігацій цільові іменні цільові іменні цільові іменні цільові іменні
Обсяг випуску, штук 722 230  722 230 722 230 722 230
Номінальна вартість 
облігації, грн. 69,23 69,23 69,23 69,23

Загальна сума випуску, грн.. 49 999 982,90 49 999 982,90 49 999 982,90 49 999 982,90
Форма існування бездокументарна бездокументарна бездокументарна бездокументарна

Найменування Серія Q Серія R Серія S Серія T

Реквізити свідоцтва про 
реєстрацію випуску цінних 
паперів та орган, що видав 
відповідне свідоцтво

Реєстраційний: № 205/2/11 
Дата реєстрації: 08.12.2011р.

Дата видачі
04.04.2012р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 229/2/12 
Дата реєстрації: 13.09.2012р.

Дата видачі
10.12.2012р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 230/2/12 
Дата реєстрації: 13.09.2012р.

Дата видачі
19.12.2012р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 231/2/12 
Дата реєстрації: 13.09.2012р. 

Дата видачі
28.12.2012р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Вид облігацій цільові іменні цільові іменні цільові іменні цільові іменні
Обсяг випуску, штук 720 080 696 620 696 620 696 620
Номінальна вартість 
облігації, грн. 69,23 70,55 70,55 70,55

Загальна сума випуску, грн.. 49 297 298,40 49 146 541,00 49 146 541,00 49 146 541,00
Форма існування бездокументарна бездокументарна бездокументарна бездокументарна

Найменування Серія U Серія V Серія W Серія X

Реквізити свідоцтва про 
реєстрацію випуску цінних 
паперів та орган, що видав 
відповідне свідоцтво

Реєстраційний: № 232/2/12 
Дата реєстрації: 13.09.2012р.

Дата видачі
22.01.2013р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового 

ринку

Реєстраційний: № 233/2/12
Дата реєстрації: 13.09.2012р.

Дата видачі
27.02.2013р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 234/2/12
Дата реєстрації: 13.09.2012р.

Дата видачі
12.03.2012р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 83/2/2013 
Дата реєстрації: 11.06.2013р.

Дата видачі
15.07.2013р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Вид облігацій цільові іменні цільові іменні цільові іменні цільові іменні
Обсяг випуску, штук 696 620 696 620 818 900 546 400
Номінальна вартість 
облігації, грн. 70,55 70,55 69,23 50,50

Загальна сума 
випуску, грн.. 49 146 541,00 49 146 541,00 58 911 666,00 27 593 200,00

Форма існування бездокументарна бездокументарна бездокументарна бездокументарна
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Найменування Серія Y Серія Z Серія AA Серія AB

Реквізити свідоцтва про 
реєстрацію випуску цінних 
паперів та орган, що видав 
відповідне свідоцтво

Реєстраційний: № 84/2/2013
Дата реєстрації: 11.06.2013р. 

Дата видачі
24.07.2013р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 85/2/2013
Дата реєстрації: 11.06.2013р.

Дата видачі
24.07.2013р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 86/2/2013
Дата реєстрації: 11.06.2013р. 

Дата видачі
09.09.2013р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 87/2/2013
Дата реєстрації: 11.06.2013р. 

Дата видачі
07.08.2013р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Вид облігацій цільові іменні цільові іменні цільові іменні цільові іменні
Обсяг випуску, штук 738 900 835 250 835 250 827 850

50,50 50,50 50,50 50,50
Строк обігу 37 314 450,00 42 180 125,00 42 180 125,00 41 806 425,00
Форма існування бездокументарна бездокументарна бездокументарна бездокументарна

Найменування Серія AC Серія AD Серія AE Серія AF

Реквізити свідоцтва про 
реєстрацію випуску цінних 
паперів та орган, що видав 
відповідне свідоцтво

Реєстраційний: № 88/2/2013 
Дата реєстрації: 11.06.2013р. 

Дата видачі
09.09.2013р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 89/2/2013
Дата реєстрації: 11.06.2013р. 

Дата видачі
07.08.2013р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 90/2/2013
Дата реєстрації: 11.06.2013р. 

Дата видачі
07.10.2013р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 91/2/2013
Дата реєстрації: 11.06.2013р. 

Дата видачі
21.08.2013р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Вид облігацій цільові іменні цільові іменні цільові іменні цільові іменні
Обсяг випуску, штук 827 850 835 250 835 250 827 850
Номінальна вартість 
облігації, грн. 50,50 50,50 50,50 50,50

Загальна сума випуску, грн.. 41 806 425,00 42 180 125,00 42 180 125,00 41 806 425,00
Форма існування бездокументарна бездокументарна бездокументарна бездокументарна

Найменування Серія AG Серія AH Серія AI Серія AJ

Реквізити свідоцтва про 
реєстрацію випуску цінних 
паперів та орган, що видав 
відповідне свідоцтво

Реєстраційний: № 92/2/2013
Дата реєстрації: 11.06.2013р. 

Дата видачі
07.10.2013р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 93/2/2013
Дата реєстрації: 11.06.2013р. 

Дата видачі
21.08.2013р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 94/2/2013
Дата реєстрації: 11.06.2013р. 

Дата видачі
25.10.2013р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 32/2/2015
Дата реєстрації: 20.04.2015р. 

Дата видачі
12.06.2015р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Вид облігацій цільові іменні цільові іменні цільові іменні цільові іменні
Обсяг випуску, штук 827 850 835 250 835 250 441 533
Номінальна вартість 
облігації, грн. 50,50 50,50 50,50 60,35

Загальна сума випуску, грн.. 41 806 425,00 42 180 125,00 42 180 125,00 26 646 516,55
Форма існування бездокументарна бездокументарна бездокументарна бездокументарна

Найменування Серія AK Серія AL Серія AM Серія AN

Реквізити свідоцтва про 
реєстрацію випуску цінних 
паперів та орган, що видав 
відповідне свідоцтво

Реєстраційний: № 33/2/2015
Дата реєстрації: 20.04.2015р. 

Дата видачі
12.06.2015р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 34/2/2015
Дата реєстрації: 20.04.2015р. 

Дата видачі
14.08.2015р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 35/2/2015
Дата реєстрації: 20.04.2015р. 

Дата видачі
23.06.2015р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 36/2/2015
Дата реєстрації: 20.04.2015р. 

Дата видачі
17.07.2015р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Вид облігацій цільові іменні цільові іменні цільові іменні цільові іменні
Обсяг випуску, штук 441 533 441 534 548 300 548 300
Номінальна вартість 
облігації, грн. 60,35 60,35 60,35 60,35

Загальна сума випуску, грн.. 26 646 516,55 26 646 576,90 33 089 905,00 33 089 905,00
Форма існування бездокументарна бездокументарна бездокументарна бездокументарна

Найменування Серія AO Серія AP

Реквізити свідоцтва про 
реєстрацію випуску цінних 
паперів та орган, що видав 
відповідне свідоцтво

Реєстраційний: № 37/2/2015
Дата реєстрації: 20.04.2015р. 

Дата видачі
23.06.2015р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового 

ринку

Реєстраційний: № 38/2/2015
Дата реєстрації: 20.04.2015р. 

Дата видачі
26.08.2015р. 

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового 

ринку
Вид облігацій цільові іменні цільові іменні
Обсяг випуску, штук 369 700 369 700
Номінальна вартість 
облігації, грн. 60,35 60,35

Загальна сума випуску, грн.. 22 311 395,00 22 311 395,00
Форма існування бездокументарна бездокументарна

Найменування Серія AQ Серія AS Серія AU Серія AV

 Реквізити свідоцтва про 
реєстрацію випуску цінних 
паперів та орган, що видав 
відповідне свідоцтво

Реєстраційний: № 44/2/2016
Дата реєстрації 21 квітня 2016 р.

Дата видачі 
06 червня 2016 р.

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 46/2/2016
Дата реєстрації 21 квітня 2016 р. 

Дата видачі 
26 липня 2016 р.

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: №48/2/2016
Дата реєстрації
21 квітня 2016 р.

Дата видачі 
03 серпня 2016 р.

Видане 
Національною комісією з цінних 

паперів та фондового 
ринку

Реєстраційний: № 49/2/2016
Дата реєстрації
21 квітня 2016 р.

Дата видачі
03 серпня 2016 р.

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Вид облігацій цільові іменні цільові іменні цільові іменні цільові іменні
Обсяг випуску, штук 287 900 287 900 177 550 286 500
Номінальна вартість 
облігації, грн. 119,63 119,63 119,63 119,63

Загальна сума випуску, грн.. 34 441 477 34 441 477 21 240 306 34 273 995
Форма існування бездокументарна бездокументарна бездокументарна бездокументарна
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Найменування Серія AW Серія AX Серія AR Серія BA

Реквізити свідоцтва про 
реєстрацію випуску цінних 
паперів та орган, що видав 
відповідне свідоцтво

Реєстраційний: № 50/2/2016
Дата реєстрації
21 квітня 2016 р. 

Дата видачі 
17 серпня 2016 р.

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 51/2/2016
Дата реєстрації
21 квітня 2016 р. 

Дата видачі 
08 червня 2016 р.

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 45/2/2016
Дата реєстрації
21 квітня 2016 р. 

Дата видачі 
18 липня 2016 р.

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 54/2/2016
Дата реєстрації 
21квітня 2016 р.

Дата видачі 
06 липня 2016 р.

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Вид облігацій цільові іменні цільові іменні цільові іменні цільові іменні
Обсяг випуску, штук 286 500 286 500 287 900 182 550
Номінальна вартість 
облігації, грн. 119,36 119,36 119,63 119,63

Загальна сума випуску, грн.. 34 273 995 34 273 995 34 441 477 21 838 456
Форма існування бездокументарна бездокументарна бездокументарна бездокументарна

Найменування Серія ВВ Серія AZ Серія АТ Серія AY

Реквізити свідоцтва про 
реєстрацію випуску цінних 
паперів та орган, що видав 
відповідне свідоцтво

Реєстраційний: № 55/2/ 2016
Дата реєстрації
21 квітня 2016 р. 

Дата видачі 
18 липня 2016 р.

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 53/2/2016
Дата реєстрації 
21квітня 2016 р.

Дата видачі 
17 червня 2016 р.

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 47/2/2016
Дата реєстрації 
21 квітня 2016 р.

Дата видачі 
18 травня 2016 р.

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний: № 52/2/2016
Дата реєстрації 
21 квітня 2016 р.

Дата видачі 
01 червня 2016 р.

Видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку

Вид облігацій цільові іменні цільові іменні цільові іменні цільові іменні
Обсяг випуску, штук 182 550 182 550 177 550 182 550
Номінальна вартість 
облігації, грн. 119,36 119,36 119,36 119,36

Загальна сума випуску, грн.. 21 838 456 21 838 456 21 240 306 21 838 456
Форма існування бездокументарна бездокументарна бездокументарна бездокументарна

3.2. Відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються 
цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій):

Цінні папери Емітента продавались на Київській міжнародній фондовій біржі (Пу-
блічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа», код ЄДРПОУ: 
20064500; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В ). 

3.3. Відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емі-
тента:

Цінні папери Емітента на момент підписання цього Проспекту емісії не вклю-
чені до лістингу жодної фондової біржі.

4. Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський 
стан:

4.1. Чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварта-
лу, що передував кварталу, у якому подаються документи):

Станом на 31 березня 2017 року загальна чисельність штатних працівників 
Емітента складає 6 осіб.

4.2. Перелік ліцензій (дозволів) Емітента на провадження певних видів 
діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії:

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України Емітенту було на-
дано дозвіл на виконання будівельних робіт від 29 грудня 2015 р. № ІУ 
115153634255 на будівництво об‘єкту «Будівництво житлово-офісного та торго-
вельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, 
соціального та торгівельного призначення з підземним та наземним паркінгом на 
вул. Регенераторній, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневій, 12 у Дніпров-
ському районі м. Києва» (строк дії дозволу – безстроково).

4.3. Опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду 
(31.03.2017р.), що передував кварталу, у якому подаються документи для 
реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про:

4.3.1. Обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, 
здійснює) Емітент: 321 000,00 (триста двадцять одна тисяча гривень 00 коп.)

4.3.2. Ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяль-
ність емітент:

Основними споживачами послуг та робіт Емітента є фізичні та юридичні осо-
би, що мають потребу в купівлі якісних житлових чи комерційних приміщень в 
м.  Києві. Емітент працює в сегменті якісної нерухомості. Ринок збуту Емітента – 
м. Київ.

За інформацією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України, у січні-березні 2017 року підприємствами 
України виконано будівельних робіт на суму 20,3 млрд.грн. (без урахування тим-
часово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та час-
тини зони проведення антитерористичної операції). Індекс будівельної продукції 
становить 117,8 % порівняно з відповідним періодом 2016 року.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переооснащення склали 81,3 % 
від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремон-
ти – 9,9 % та 8,8 % відповідно.

Збільшили обсяги будівельних робіт у січні-березні 2017 року порівняно з від-
повідним періодом 2016 року підприємства 17 регіонів, з них найбільше: Кірово-
градської (у 2,1 раза), Житомирської (у 1,9 раза), Полтавської (на 57,4 %), Одесь-
кої (на 34,8 %) та Харківської (на 29,8 %) областей.

Зменшились обсяги будівельних робіт на підприємствах 8 регіонів, зокрема, 
Миколаївської (на 33,8 %), Луганської (на 20,2 %), Хмельницької (на 15,6 %), Чер-
нівецької (на 8,9 %), Волинської (на 6,3 %) та областей.

На загальну тенденцію в січні-квітні 2017 року порівняно з відповідним періо-
дом 2016 року вплинуло зростання обсягів будівництва нежитлових будівель на 
20,7 %, інженерних споруд на 17 % та житлового будівництва на 16,9 %.

4.3.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента:
Емітент не веде інвестиційної діяльності.
4.3.4. Стратегія досліджень та розробок:
Емітент здійснює маркетингові дослідження ринку нерухомості та моніторинг 

новітніх технологій в галузі будівництва та архітектури як самостійно, так і з за-
лученням відповідних спеціалістів.

4.3.5. Основні конкуренти Емітента: 
Будівельною діяльністю у м. Києві та Київській обл. на сьогоднішній день займа-

ється понад 50 компаній. Основними компаніями які пропонують житло, яке за свої-
ми якісними ціновими характеристиками конкурує з житлом, що пропонує Емітент є 
наступні: УДБК «УКРБУД», ПрАТ «ХК «Київміськбуд», КП «Житлоінвестбуд-УКБ».

4.3.6. Відомості про участь Емітента в асоціаціях, консорціумах, концер-
нах, корпораціях, інших об‘єднаннях підприємств: 

Емітент не входить до складу асоціацій, консорціумів, концернів, корпорацій, 
інших об‘єднань підприємств.

4.3.7. Відомості про філії та представництва емітента: 
Філії та представництва Емітентом не створювались.
4.4. відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емі-

тента (крім банків)):
4.4.1. які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій 

(17.03.2017р.):
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, 

сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним право-
чином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; 
валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; 
відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином; рі-
шення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення 
зобов’язань за укладеним кредитним правочином.

Кредитний правочин № та дата правочину Сторони правочину
Вид 

право-
чину

Сумма 
зобовязання 

та валюта

Срок і 
порядок 

виконання 
правочину

Відомості про 
остаточну 

сумму 
зобязання

Рішення судів, що сто-
суються виникнення, 
виконання та припи-
нення зобов’язань за 
укладеним кредитним 

правочином.

Кредитний договір 
(відновлювальна 
кредитна лінія)

Кредитний договір б/н від 
25.03.2010 р.

Зі змінами та добовненнями 
(Договір б/н від 21.05.11 р.; 
Договір б/н від 07.10.11 р.; 
Договір б/н від 29.06.12 р.; 
Договір б/н від 21.03.13 р.; 
Договір б/н від 25.11.13 р.

БАХІАСЕРО ЕНТЕРП-
РАЙЗЕС ЛІМІТЕД 

(BAHIACERO 
ENTERPRISES LIMITED) 

- Приватне акціонерне 
товариство "Нео Віта" 

(Private join-stock 
company "NEO-VITA")

Кредит 
(віднов-
люваль-

на 
кредитна 

лініня)

200 000 000 
(двісті 

мільйонів дол. 
США 00 
центів)

Погашення 
траншами, або 

у повному 
обсязі До 

01.04.2015 р.

31 081 000,00 
(тридцять один 

мільйон 
вісімдесят одна 
тисяча гривень 

00 коп.)

Відсутні
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Кредитні правочини та зміни до них:
4.4.2. які не були виконані:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, 

сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним право-
чином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; 

валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; 
дата виникнення прострочення зобов’язання за кредитним правочином, 
його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, 
виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочи-
ном.

Кредитні правочини та зміни до них:

Кредитний 
правочин № та дата правочину Сторони правочину Вид 

правочину

Сумма 
зобовязан-

ня та 
валюта

Срок і 
порядок 

виконання 
правочину

Відомості про 
остаточну сумму 

зобязання

Рішення судів, що сто-
суються виникнення, 
виконання та припи-
нення зобов’язань за 
укладеним кредитним 

правочином.

Кредитний 
договір 
(відновлюваль-
на кредитна 
лінія)

Кредитний договір б/н від 
25.03.2010 р.

Зі змінами та добовненнями 
(Договір б/н від 21.05.11 р.; 
Договір б/н від 07.10.11 р.; 
Договір б/н від 29.06.12 р.; 
Договір б/н від 21.03.13 р.; 

Договір б/н від 25.11.2013 р.

БАХІАСЕРО ЕНТЕРПРАЙЗЕС 
ЛІМІТЕД (BAHIACERO 

ENTERPRISES LIMITED) - 
Приватне акціонерне 

товариство "Нео Віта" (Private 
join-stock company "NEO-

VITA")

Кредит 
(відновлю-

вальна 
кредитна 

лініня)

200 000 
000 (двісті 
мільйонів 
дол. США 
00 центів)

Погашення 
траншами, або 

у повному 
обсязі До 

01.04.2015 р.

31 081 000,00 
(тридцять один 

мільйон вісімдесят 
одна тисяча 

гривень 00 коп.)

Відсутні

4.5. Можливі фактори ризику в діяльності Емітента: 
На діяльність Емітента можуть вплинути такі фактори ризику, як погіршення 

загальної економічної ситуації в Україні, що може призвести до зменшення по-
питу на новозбудоване житло, зміни у фінансовій політиці уряду України, зрос-
тання показника інфляції, форс-мажорні обставини.

4.6. Перспективи діяльності Емітента на поточний та наступні роки: 
Протягом 2 років Емітент планує реалізувати проект щодо будівництва житлових 

будинків 15 черги об‘єкта будівництва «Будівництво житлово-офісного та торговельно-
го комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального 
та торгівельного призначення з підземним та наземним паркінгом на вул. Регенератор-
ній, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневій, 12 у Дніпровському районі м. Києва».

4.7. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 від-
сотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства: 

Емітент не володіє часткою статутного капіталу жодної юридичної особи 
більш ніж на 10%. Емітент не має дочірніх підприємств.

4.8. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про засто-
сування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації 
якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здій-
снення розміщення облігацій: 

Жодних справ про банкрутство і застосування санації у відношенні Емітента 
не проваджувалось?

4.9 Фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що переду-
вав кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та 
прос пекту емісії облігацій:

4.9.1. Звіт про фінансовий стан на кінець періоду:
Додаток 1 

до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності»
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2017 04 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство 
«НЕО ВІТА»

за ЄДРПОУ 35372603

Територія м. Київ__________________________ за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання 
Акціонерне товариство

за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності Організація 
будівництва будівель______________________

за КВЕД 41.10

Середня кількість працівників-1 6_________________________________
Адреса, телефон Кловський узвіз, буд. 9/2, оф. 71, Печерський р-н, м. Київ, 
01021, тел. (044) 5028934
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про 
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС 
(Звіт про фінансовий стан)

на 31 березня 2017 р.
Форма № 1           Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
рядка

На 
початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 - -
первісна вартість 1001 - -
накопичена амортизація 1002 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1005 113 766 194 448
Основні засоби 1010 6 572 6 579
первісна вартість 1011 8 347 8 394
знос 1012 1 775 1 815
Інвестиційна нерухомість 1015 - -

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
 Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних 
активів

1021 - -

Накопичена амортизація довгострокових 
біологічних активів

1022 - -

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030 - -

інші фінансові інвестиції 1035 188 -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах

1065 - -

Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом I 1095 120 526 201 027
II. Оборотні активи - -
Запаси 1100 - -
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги

1125 497 -

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами

1130 108 229 100 148

з бюджетом 1135 35 113 52 108
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів

1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків

1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 36 929 -
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 24 1 413
Готівка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 24 1 413
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
у точу числі в:
Резервах довгострокових зобов’язань

1181 - -

Резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
Резервах незароблених премій 1183 - -
Інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 6 889 4 604
Усього за розділом II 1195 187 681 158 273
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття

1200 72 058 68 931

Баланс 1300 380 265 428 231
Пасив Код 

ряд-
ка

На 
початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 550 1 550
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 - -
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Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (52 238) (54 427)
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 (50 688) (52 877)
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 31 081 30 836
Інші довгострокові зобов’язання 1515 335 981 335 981
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Додаткові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
У тому числі:
Резерв довгострокових зобов’язань

1531 - -

Резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
Резерв незароблених премій 1533 - -
Інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 367062 366817
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями

1610

товари, роботи, послуги 1615 507 357
розрахунками з бюджетом 1620 1 720 1 195
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - -
Поточна кредиторська заборгованість за одержани-
ми авансами

1635 40 367 91 991

Поточна кредиторська заборгованість за розрахун-
ками з учасниками

1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків

1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю

1650 - -

Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 21 297 20 748
Усього за розділом IІІ 1695 63 891 114 291
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800 - -

Баланс 1900 380 265 428 231

Керівник  ___________ Вальчук Юрій Леонідович
Головний бухгалтер  ___________  Вальчук Юрій Леонідович
__________ 
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
4.9.2. Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період:

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 04 01

Підприємство  Приватне акціонерне товариство 
«НЕО ВІТА» 

(найменування)

за ЄДРПОУ 35372603

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за _І квартал_ 2017 р.

Форма № 2                  Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати

Стаття
Код 
ряд-
ка

За 
звіт-
ний 

період

За аналогіч-
ний  пері-

од  попере-
днього року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

2000 321 820

Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
Премії підписані, валова сума 2011 - -
Премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві незаробле-
них премій

2014 - -

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

2050 ( - ) ( - )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий: 
прибуток

2090 321 820

збиток 2095 ( - ) ( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгостроко-
вих зобовязань

2105 - -

Дохід ( витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах

2112 - -

Інші операційні доходи 2120 290 94
У тому числі:
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121 - -

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 - -

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 - -

Адміністративні витрати 2130 ( 9 166) (10 928 )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( 3) (2 872 )
У тому числі:
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюють-
ся за справедливою вартістю

2181 - -

Витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції

2182 - -

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток

2190 - -

збиток 2195 ( 8 558) (12 886 )
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 16 106 173 907
У тому числі:
Дохід від благодійної допомоги

2241 - -

Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 (9 737) (127 431)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті

2275 - -

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток

2290 - 33 590

збиток 2295 (2 189 ) ( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 - -

Чистий фінансовий результат: 
прибуток

2350 - 33 590

збиток 2355 (2 189 )  ( - )

II. Сукупний дохід

Стаття
Код 
ряд-
ка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств

2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом

2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (2 189) 33 590

III. Елементи операційних витрат
Назва статті Код 

рядка
За звітний 

період
За аналогічний період 

попереднього року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 110 110
Відрахування на соціальні заходи 2510 24 24
Амортизація 2515 40 104
Інші операційні витрати 2520 8 992 10 690
Разом 2550 9 166 10 928

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті
Код 
ряд-
ка

За 
звітний 
пері од

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
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Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник Вальчук Юрій Леонідович
Головний бухгалтер Вальчук Юрій Леонідович
4.9.3. Звіт про зміни у власному капіталі за період: Інформація відсутня.
4.9.4. Звіт про рух грошових коштів за період: Інформація відсутня.
4.9.5. Примітки до фінансової звітності: Інформація відсутня.
4.10. Фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував 

року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту 
емісії облігацій:

4.10.1. Звіт про фінансовий стан на кінець періоду:
Додаток 1 

до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності»
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство 
«НЕО ВІТА»                                                                  

за ЄДРПОУ 35372603

Територія м. Київ_____________________________ за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання 
Акціонерне товариство                                               

за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності Організація будівництва 
будівель                                                                        

за КВЕД 41.10

Середня кількість працівників-1 6_______________
Адреса, телефон Кловський узвіз, буд. 9/2, оф. 71,  
Печерський р-н, м. Київ, 01021, тел. (044) 5028934
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про 
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС 
(Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2016 р.
Форма № 1            Код за ДКУД 1801001

Актив
Код 
ряд-
ка

На 
початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи - -
Нематеріальні активи 1000 - -
первісна вартість 1001 - -
накопичена амортизація 1002 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1005 210 132 113766
Основні засоби 1010 5 739 6 572
первісна вартість 1011 7 172 8 347
знос 1012 1 433 1 775
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
 Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових біологіч-
них активів

1022 - -

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

1030 - -

інші фінансові інвестиції 1035 - 188
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах

1065 - -

Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом I 1095 215 871 120 526
II. Оборотні активи
Запаси 1100 - -
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги

1125 1 243 497

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами

1130 28 384 108 229

з бюджетом 1135 32 726 35 113
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нара-
хованих доходів

1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків

1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 - 36 929
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 184 24
Готівка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 1 184 24
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181 - -

Резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
Резервах незароблених премій 1183 - -
Інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 4 521 6 889
Усього за розділом II 1195 68 058 187 681
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття

1200 - 72 058

Баланс 1300 283 929 380 265
Пасив Код 

ряд-
ка

На 
початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 550 1 550
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 - -
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (65 064) (52 238)
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 (63 514) (50 688)
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 27 435 31 081
Інші довгострокові зобов’язання 1515 275 103 335 981
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Додаткові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531 - -

Резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
Резерв незароблених премій 1533 - -
Інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контакти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 302 538 367 062
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями

1610 - -

товари, роботи, послуги 1615 69 507
розрахунками з бюджетом 1620 1 659 1 720
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - -
Поточна кредиторська заборгованість за одержани-
ми авансами

1635 35 578 40 367

Поточна кредиторська заборгованість за розрахун-
ками з учасниками

1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків

1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю

1650 - -

Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 7 599 21 297
Усього за розділом IІІ 1695 44 905 63 891
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700 - -
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V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800 - -

Баланс 1900 283 929 380 265

Керівник  _________ Вальчук Юрій Леонідович
Головний бухгалтер  _________  Вальчук Юрій Леонідович
__________ 
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
4.10.2. Звіт про прибутки та збитки та інший скупний дохід за період:

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
Підприємство  Приватне акціонерне товариство 
«НЕО ВІТА»

(найменування)

за ЄДРПОУ 35372603

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за ____Рік___ 2016 р.

Форма № 2                Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати

Стаття
Код 
ряд-
ка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період 
попередньо-

го року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2000 4866 2859

Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
Премії підписані, валова сума 2011 - -
Премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій

2014 - -

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2050 ( - ) ( - )

Чисті понесені збитки за страховими виплата-
ми

2070 - -

Валовий: 
прибуток

2090 4866 2859

збиток 2095 ( - ) ( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгостро-
кових зобовязань

2105 - -

Дохід ( витрати) від зміни інших страхових 
резервів

2110 - -

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
Зміна частки перестраховиків в інших страхо-
вих резервах

2112 - -

Інші операційні доходи 2120 2519 7303
У тому числі:
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю

2121 - -

Дохід від первісного визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції

2122 - -

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 - -

Адміністративні витрати 2130 ( 30443) (21552 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( 5906) (26072 )
У тому числі:
Витрати від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю

2181 - -

Витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції

2182 - -

Фінансовий результат від операційної 
діяльності: 
прибуток

2190 - -

збиток 2195 ( 28964) (37462 )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -

Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 234 619 334 981
У тому числі:
Дохід від благодійної допомоги

2241 - -

Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 (192829) (312784 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті

2275 - -

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток

2290 12826

збиток 2295 ( ) (15265 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305

Чистий фінансовий результат: 
прибуток

2350 12826

збиток 2355 ( ) (15265 )

II. Сукупний дохід

Стаття
Код 
ряд-
ка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період 
попередньо-

го року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів

2400 - -

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств

2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом

2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460)

2465 12826 15265

III. Елементи операційних витрат

Назва статті
Код 
ряд-
ка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 373 311
Відрахування на соціальні заходи 2510 82 115
Амортизація 2515 342 416
Інші операційні витрати 2520 37475 20699
Разом 2550 38272 21541

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті
Код 
ряд-
ка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період 
попередньо-

го року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих 
акцій

2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник  _________  Вальчук Юрій Леонідович
Головний бухгалтер  _________  Вальчук Юрій Леонідович

4.10.3. Звіт про зміни у власному капіталі за період:
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
Підприємство  Приватне акціонерне товариство «НЕО ВІТА»  
(найменування)

за ЄДРПОУ 35372603

Звіт про власний капітал
за рік 2016 р.

Форма № 4   Код за ДКУД 1801005

Стаття
Код 
ряд-
ка

Зареє-
стрований  
(пайовий) 

капітал

Капітал 
у 

дооцін-
ках

Додат-
ковий 
капі-
тал

Резерв-
ний 

капітал

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток)

Нео-
плаче-

ний 
капітал

Вилуче-
ний 

капітал
Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1 550 - - - (65 064) - - (63 514)
Коригування: 
Зміна облікової політики

4005 - - - - - - - -



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №134, 19 липня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

46

Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 1 550 - - - (65 064) - - (63 514)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 12 826 - - 12 826
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Дооцінка(уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопиченні курсові різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 - - - - - - - -

4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди)

4200 - - - - - - - -

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - -
Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 - - - - - - - -
Внески учасників: 
Внески до капіталу

4240 - - - - - - - -

Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток)

4260 - - - - - - - -

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 - - - - 12 826 - - 12 826
Залишок на кінець року 4300 1 550 - - - (52 238) - - (50 688)

Керівник  ___________________ Вальчук Юрій Леонідович
Головний бухгалтер  ___________________  Вальчук Юрій Леонідович

4.10.4. Звіт про рух грошових коштів за період:
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство 
«НЕО ВІТА» 

(найменування)

за ЄДРПОУ 35372603

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.

Форма № 3             Код за ДКУД 1801004

Стаття
Код 
ряд-
ка

За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 678 191 513

Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 335 981 109 305
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 196 801 98 221
Надходження від повернення авансів 3020 10 556 86 568
Надходження від відсотків за залишками коштів 
на поточних рахунках

3025 677 945

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені)

3035 75 2

Надходження від операційної оренди 3040 2 121 2 060
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород

3045 - -

Надходження від страхових премій 2050 - -
Надходження фінансових установ від повернен-
ня позик

3055 - -

Інші надходження 3095 - -
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг)

3100 (26 634 ) ( 25 712)

Праці 3105 (300 ) (311 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 95) (115 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 22 034) (8 630 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на 
прибуток

3116 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на 
додану вартість

3117 - (2)

Витрачання на оплату зобов’язань з інших 
податків і зборів

3118 - -

Витрачання на оплату авансів 3135 (280 837) (274 204)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (75 376) (71 453)
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 - -
Витрачання на оплату зобов’язань за 
страховими контактами

3150 - -

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 - -

Інші витрачання 3190 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 141 613 108 189
II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій

3200 - -

необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих: 
відсотків

3215 - -

дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприєм-
ства та іншої господарської одиниці

3235 - -

Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій

3255 ( ) ( )

необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 - -
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці

3280 - -

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - -
III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження від: 
Власного капіталу

3300 - -

Отримання позик 3305 - -
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310 - -

Інші надходження 3340 - -
Витрачання на: 
Викуп власних акцій

3345 ( 142 773) (83 436 )

Погашення позик 3350 - 37 060
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 - -
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди

3365 - -

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 - -

Витрачання на пиплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах 

3375 - -

Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -142 773 -120 496
Чистий рух грошових коштів за звітний 
період

3400 -1 160 -12 307

Залишок коштів на початок року 3405 1 184 13 491
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 24 1 184

Керівник  _____________ Вальчук Юрій Леонідович
Головний бухгалтер  _____________  Вальчук Юрій Леонідович
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4.10.5. Примітки до фінансової звітності:
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Міністерства фінансів України 
від 29 листопада 2000 р. N 302 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 28 жовтня 2003 р. N 602) 

КОДИ 
Дата /рік, місяць, число/ 2016 12 31

Підприємство Приватне акціонерне товариство "НЕО ВІТА" за ЄДРПОУ 35372603
Територія м. Київ за КОАТУУ 8038200000
Орган державного управління за СПОДУ 0
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Організація будівництва будівель за КВЕД 41.10
Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за 2016 рік 

Форма N 5                                                                                       Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи 

Групи нематеріальних активів
Код 
ряд-
ка

Залишок на 
початок року

Н
ад

ій
ш

ло
 з

а 
рі

к Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік

Н
ар

ах
ов

ан
о 

ам
ор

ти
за

ці
ї з

а 
рі

к

Вт
ра

ти
 в

ід
 

зм
ен

ш
ен

ня
 

ко
ри

сн
ос

ті
 з

а 
рі

к Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості

накопиче-
ної 

амортиза-
ції

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

накопиче-
на 

амортиза-
ція

первіс-
ної 

(пере-
оціненої) 
вартості

накопи-
ченої 

аморти-
зації

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природни-
ми ресурсами 010

Права користування майном 020
Права на комерційні позначення 030
Права на об'єкти промислової 
власності 040

Авторське право та суміжні з 
ним права 050

060
Інші нематеріальні активи 070
Разом 080
Гудвіл 090

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

II. Основні засоби 

Групи основних засобів
Код 
ряд-
ка

Залишок на 
початок року

Н
ад

ій
ш

ло
 з

а 
рі

к

Переоцінка
(дооцінка +, 

уцінка -)
Вибуло за рік

Н
ар

ах
ов

ан
о 

ам
ор

ти
за

ці
ї 

за
 р

ік
Вт

ра
ти

 в
ід

 з
м

ен
ш

ен
ня

 
ко

ри
сн

ос
ті

Інші зміни за 
рік

Залишок на 
кінець року у тому числі

первіс-
на 

(пере-
оцінена) 
вартість

знос

первіс-
ної 

(пере-
оціне-
ної) 

вартості

зно-
су

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос

первіс-
ної 

(пере-
оціне-
ної) 

вартості

зно-
су

первіс-
на 

(пере-
оцінена) 
вартість

знос

одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в 
оперативну 

оренду
первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

знос

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на 
поліпшення земель 110

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 120 5823 874 163120 161586 246 7357 1120

Машини та обладнання 130 235 135 33 235 168
Транспортні засоби 140
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 150 145 89 27 145 116

Тварини 160
Багаторічні насадження 170
Інші основні засоби 180 969 335 4858 5221 32 606 367
Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 200 4 4 4 4

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 210

Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні матеріаль-
ні активи 250

Разом 260 7172 1433 167982 166807 342 8347 1775

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
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первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 121
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код 
рядка За рік На кінець 

року
1 2 3 4

Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 422562 113745
Придбання (виготовлення) інших необоротних 300 4 21матеріальних активів
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 72058 72058
Придбання (вирощування) довгострокових 320біологічних активів
Інші 330
Разом 340 494624 185824

З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника Код 
рядка

За 
рік

На кінець року
довгостро-

кові поточні

1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом 

350
участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
дочірні підприємства 360
спільну діяльність 370
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших 380
підприємств
акції 390
облігації 400 188
інші 410
Разом (розд. А + розд. Б) 420 188

З рядка 1035 графа 4 
Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) 

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (421) 188
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)

З рядка 1160 графа 4 
Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) 

Поточні фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)

V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код 
рядка Доходи Витрати

1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати

440Операційна оренда активів

Операційна курсова різниця 450 1767 5896
Реалізація інших оборотних активів 460
Штрафи, пені, неустойки 470 76
Утримання об'єктів житлово-комунального і 
соціально-культурного 480
призначення
Інші операційні доходи і витрати 490 676 10
у тому числі:

491 Хвідрахування до резерву сумнівних боргів
непродуктивні витрати і втрати 492 Х
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в:

500асоційовані підприємства
дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати

530 ХДивіденди
Проценти 540 Х
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560
Г. Інші доходи і витрати

570Реалізація фінансових інвестицій
Доходи від об'єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 Х
Списання необоротних активів 620 Х 28344
Інші доходи і витрати 630 234619 164485

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, 
роботами, послугами) (631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
за товарообмінними (бартерними) контрактами з 
пов'язаними сторонами (632) %
З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до 

собівартості активів (633)

VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код На кінець року рядка 
1 2 3 
Готівка 640 
Поточний рахунок у банку 650 14
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 10
Грошові кошти в дорозі 670 
Еквіваленти грошових коштів 680 
Разом 690 24

З рядка 1090 гр. 4 Балансу 
(Звіту про фінансовий стан)

Грошові кошти, використання 
яких обмежено 

(691)

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код 
рядка

Зали-
шок на 
початок 

року

Збільшення за звітний 
рік Викорис-

тано у 
звітному 

році

Сторновано 
невикорис-
тану суму у 

звітному 
році

Сума очікуваного 
відшкодування витрат 
іншою стороною, що 
врахована при оцінці 

забезпечення

Зали-
шок 
на 

кінець 
року

нараховано 
(створено)

додаткові 
відраху-
вання

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо 
обтяжливих контрактів 750

760
770

Резерв сумнівних боргів 775
Разом 780

VIII. Запаси 

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

Балансо-
ва 

вартість 
на кінець 

року

Переоцінка за рік
збільшення 

чистої 
вартості 

реалізації*

уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 810вироби
Паливо 820
Тара і тарні матеріали 830
Будівельні матеріали 840
Запасні частини 850
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 860
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Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880
Незавершене виробництво 890
Готова продукція 900
Товари 910
Разом 920

З рядка 920 графа 3 

Балансова вартість запасів: 
відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
З рядка 1200 графа 
4 Балансу (Звіту про 
фінансовий стан)

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 72058

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". 

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

Всьо-
го на 
кінець 
року

у т. ч. за строками 
непогашення

до 
12  мі-
сяців

від 12  о 
18  мі-
сяців

від 18 до 
36  міся-

ців
1 2 3 4 5 6

Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, 940 497
послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість 950

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника Код 
рядка Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за 
якими на 980
кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника Код 
рядка Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110

Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників 1120
валова замовникам 1130
з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незаверше-
ними будівельними контрактами 1160

XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код 
рядка Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210
Відстрочені податкові активи:

1220на початок звітного року
на кінець звітного року 1225
Відстрочені податкові зобов'язання:

1230на початок звітного року
на кінець звітного року 1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240
у тому числі:

1241поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242
збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов'язань 1243

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250
у тому числі:

1251поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252
збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов'язань 1253

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника Код 
рядка Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 342
Використано за рік - усього 1310
в тому числі на:

1311будівництво об'єктів
придбання (виготовлення) та поліпшення основних 
засобів 1312

з них машини та обладнання 1313
придбання (створення) нематеріальних активів 1314
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315

1316
1317

XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів
Код 
ряд-
ка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою 
вартістю

залишок на 
початок року

на-
ді-

йшло 
за рік

вибуло за рік нара-
хова-

но 
амор-
тиза-
ції за 

рік

втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

виго-
ди від 
від-
нов-

лення 
корис-
ності

залишок на 
кінець року зали-

шок 
на 

поча-
ток 

року

надій-
шло за 

рік

зміни 
вартості 

за рік

вибу-
ло за 

рік

зали-
шок на 
кінець 
року

пер-
вісна 
вар-
тість

накопи-
чена 

аморти-
зація

пер-
вісна 
вар-
тість

накопи-
чена 

аморти-
зація

пер-
вісна 
вар-
тість

накопи-
чена 

аморти-
зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи 
- усього

1410 - - - - - - - - - - - - - - -

в тому числі:
робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - -
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - -
багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - -

1414 - - - - - - - - - - - - - - -
інші довгострокові біологічні 
активи

1415 - - - - - - - - - - - - - - -

Поточні біологічні активи 
- усього

1420 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -

 в тому числі:
тварини на вирощуванні та 
відгодівлі

1421 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -

біологічні активи в стані біологічних 
перетворень (крім тварин на 
вирощуванні та відгодівлі)

1422 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -

1423 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
інші поточні біологічні активи 1424 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
Разом 1430 - - - - - - - - - - - - - - -

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)

З рядка 1430 графа 6 і графа 16
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних 
активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)

З рядка 1430 графа 11 і графа 17
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством 
обмеження права власності (1433)
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XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Найменування показника Код 
рядка

Вартість 
первісно-

го 
визнання

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетвореннями

Результат від 
первісного визнання Уцін-

ка

Виручка 
від 

реаліза-
ції

Собівар-
тість 

реаліза-
ції

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від

дохід витрати реалізації первісного визна-
ння та реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 
- усього

1500 - - - (-) - - - - -

у тому числі:
зернові і зернобобові 1510 - (-) - (-) - - (-) - -
з них:
пшениця 1511 - (-) - (-) - - (-) - -
соя 1512 - (-) - (-) - - (-) - -
соняшник 1513 - (-) - (-) - - (-) - -
ріпак 1514 - (-) - (-) - - (-) - -
цукрові буряки (фабричні) 1515 - (-) - (-) - - (-) - -
картопля 1516 - (-) - (-) - - (-) - -
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 - (-) - (-) - - (-) - -
інша продукція рослинництва 1518 - (-) - (-) - - (-) - -
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 - (-) - (-) - - (-) - -
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 
- усього

1520 - (-) - (-) - - (-) - -

у тому числі:
приріст живої маси - усього 1530 - (-) - (-) - - (-) - -
з нього: 1531 - (-) - (-) - - (-) - -
великої рогатої худоби
свиней 1532 - (-) - (-) - - (-) - -
молоко 1533 - (-) - (-) - - (-) - -
вовна 1534 - (-) - (-) - - (-) - -
яйця 1535 - (-) - (-) - - (-) - -
інша продукція тваринництва 1536 - (-) - (-) - - (-) - -
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 - (-) - (-) - - (-) - -
продукція рибництва 1538 - (-) - (-) - - (-) - -

1539 - (-) - (-) - - (-) - -
Сільськогосподарська продукція та додаткові 
біологічні активи - разом

1540 - (-) - (-) - - (-) - -

Керівник _______________ Вальчук Юрій Леонідович 
Головний бухгалтер _______________  Вальчук Юрій Леонідович 

5. Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:
- повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізви-

ще, ім'я та по батькові аудитора:
Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»; 

Код за ЄДРПОУ 30687076;
- місцезнаходження або місце проживання:
45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 101;
- реквізити свідоцтва про внесення до реэстру аудиторських фырм, які 

можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів):

Серія П 000352 від 06.12.2014 року, строк дії з 06.12.2014 року до 28.02.2018 
року, видане Національною комісією з цінних паперів та Фондового ринку.

- реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою:

№ 4129 від 26.03.08р., строк дії з 26.03.2008 року до 28.02.2018 року видане 
Аудиторською Палатою України.

ІІ. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне/
приватне розміщення

1. Дата і номер рішення (протоколу) про публічне/приватне розміщення 
облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведен-
ня та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими 
приймалось рішення про розміщення: 

Рішення про публічне розміщення облігацій затверджене позачерговими за-
гальними зборам акціонерів ПрАТ «НЕО ВІТА» від 17.03.17 (протоколом поза-
чергових загальних зборів акціонерів від 17.03.2017, б/н).

Порядок проведення: закрите бюлетенями голосування за принципом:  
1 (одна) голосуюча акція = 1 (один) голос.

Кількість учасників голосування – 2 особи.
Рішення про розміщення облігацій приймалось 15 500 голосами, що складає 

100% голосів, присутніх на зборах.
2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного/при-

ватного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання):
Обсяги і напрями використання: Фінансові ресурси, залучені від розміщення 

облігацій ПрАТ «НЕО ВІТА», будуть спрямовані в повному обсязі (100%) для здій-
снення господарської діяльності Товариства з фінансування житлових будинків 

№001a , №001b, №001c, №001d, № 001e, №001 f п‘ятнадцятої черги будівництва 
об‘єкту «Будівництво житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудовано-
прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торгівельного при-
значення з підземним та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4 просп. 
Возз‘єднання,19, вул. Березневій,12 у Дніпровському районі м. Києва», які зна-
ходяться за адресою проспект Возз‘єднання 19, відповідно до умов емісії. 

Загальна новозбудована кількість квадратних метрів складає 41 771,00 кв. м. за-
гальної площі квартир, а саме по будинках: 6372,0 кв.м. у будинку №001a першого 
пускового комплексу, 8335,0 кв.м. у будинку №001b другого пускового комплексу, 
8280,0 кв.м. у будинку №001с третього пускового комплексу, 4181,0 кв.м. у будинку 
№001d четвертого пускового комплексу, 10965 кв.м. у будинку 001е п’ятого пукового 
комплексу, 3638 кв. м. у будинку №001f шостого пускового комплексу. 

3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями:
Джерелом погашення емітованих цільових облігацій є новозбудована кіль-

кість квадратних метрів, а саме 41 771,0 кв. м. загальної площі квартир. Погашен-
ня облігацій здійснюється шляхом отримання у власність квартир у житлових бу-
динках №001a, №001b, №001c, №001d, № 001e, №001f п‘ятнадцятої черги 
об‘єкту «Будівництво житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудовано-
прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торгівельного при-
значення з підземним та надземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4 просп. 
Возз‘єднання,19, вул. Березневій,12 у Дніпровському районі м. Києва», які зна-
ходяться за адресою проспект Возз‘єднання 19, відповідно до чинного Договору 
про участь у будівництві об’єкту нерухомості.

Дохід по Облігаціях виплачуватися не буде.
4. Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при 

публічному/приватному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для фор-
мування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збит-
ків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу 
облігацій як результату поточної господарської діяльності:

Емітент зобов’язується не використовувати кошти, отриманих при розміщенні об-
лігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емі-
тента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування 
доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

5. Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватного 
розміщення:

5.1. Параметри випуску:

№ 
з/п

Се-
рія

Кількість 
облігацій, 

шт.:

Загальна 
номінальна 

вартість, грн.:

Номінальна 
вартість 1 

облігації, грн.:

Порядкові номери 
облігацій: Характеристика облігацій: Форма існування 

облігацій:

1 BC 212 400 29 247 480,00 137,70 з № 000001 по №  212 400 іменні цільові звичайні (незабезпечені) бездокументарна
2 BD 212 400 29 247 480,00 137,70 з № 000001 по №  212 400 іменні цільові звичайні (незабезпечені) бездокументарна
3 BE 212 400 29 247 480,00 137,70 з № 000001 по №  212 400 іменні цільові звичайні (незабезпечені) бездокументарна
4 BF 166 700 22 954 590,00 137,70 з № 000001 по №  166 700 іменні цільові звичайні (незабезпечені) бездокументарна
5 BG 166 700 22 954 590,00 137,70 з № 000001 по №  166 700 іменні цільові звичайні (незабезпечені) бездокументарна
6 BH 166 700 22 954 590,00 137,70 з № 000001 по №  166 700 іменні цільові звичайні (незабезпечені) бездокументарна
7 BI 166 700 22 954 590,00 137,70 з № 000001 по №  166 700 іменні цільові звичайні (незабезпечені) бездокументарна
8 BJ 166 700 22 954 590,00 137,70 з № 000001 по №  166 700 іменні цільові звичайні (незабезпечені) бездокументарна
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9 BK 207 000 28 503 900,00 137,70 з № 000001 по №  207 000 іменні цільові звичайні (незабезпечені) бездокументарна
10 BL 207 000 28 503 900,00 137,70 з № 000001 по №  207 000 іменні цільові звичайні (незабезпечені) бездокументарна
11 BM 207 000 28 503 900,00 137,70 з № 000001 по №  207 000 іменні цільові звичайні (незабезпечені) бездокументарна
12 BN 207 000 28 503 900,00 137,70 з № 000001 по №  207 000 іменні цільові звичайні (незабезпечені) бездокументарна
13 BO 209 050 28 786 185,00 137,70 з № 000001 по №  209050 іменні цільові звичайні (незабезпечені) бездокументарна
14 BP 209 050 28 786 185,00 137,70 з № 000001 по №  209050 іменні цільові звичайні (незабезпечені) бездокументарна
15 BQ 182 750 25 164 675,00 137,70 з № 000001 по №  182 750 іменні цільові звичайні (незабезпечені) бездокументарна
16 BR 182 750 25 164 675,00 137,70 з № 000001 по №  182 750 іменні цільові звичайні (незабезпечені) бездокументарна
17 BS 182 750 25 164 675,00 137,70 з № 000001 по №  182 750 іменні цільові звичайні (незабезпечені) бездокументарна
18 BT 182 750 25 164 675,00 137,70 з № 000001 по №  182 750 іменні цільові звичайні (незабезпечені) бездокументарна
19 BU 182 750 25 164 675,00 137,70 з № 000001 по №  182 750 іменні цільові звичайні (незабезпечені) бездокументарна
20 BV 182 750 25 164 675,00 137,70 з № 000001 по №  182 750 іменні цільові звичайні (незабезпечені) бездокументарна
21 BW 181 900 25 047 630,00 137,70 з № 000001 по №  181 900 іменні цільові звичайні (незабезпечені) бездокументарна
22 BX 181 900 25 047 630,00 137,70 з № 000001 по №  181 900 іменні цільові звичайні (незабезпечені) бездокументарна

Загальна номінальна вартість випуску облігацій складає: 575 186 670,00 
(п‘ятсот сімдесят п’ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч шістсот сімдесят гри-
вень) гривень 00 копійок.

Загальна кількість випуску облігацій складає: 4 177 100 (чотири мільйони 
сто сімдесят сім тисяч сто) штук.

5.2. Інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення 
про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):

Емітент випускає незабезпечені облігації.
5.2.1. Вид забезпечення (порука щодо забезпеченння виконання 

зобов’язання стосовно погашення основної суми боргу/погашення осно-
вної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо пога-
шення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати до-
ходу за облігаціями):

Забезпечення відсутнє.
5.2.2. Розмір забезпечення:
Забезпечення відсутнє.
5.2.3. Найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/

гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації:
Поручитель відсутній.
5.2.4. Розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів):
Інформація відсутня.
5.2.5.. Реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ 

договір поруки):
Інформація відсутня.
5.2.6. Істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок 

виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): 
сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання:

Інформація відсутня.
5.2.7. Відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом 

відносин контролю, укладених правочинів тощо:
Інформація відсутня.
5.2.8. Фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що 

передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та 
проспекту емісії облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому пода-
ються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій: 

5.2.8.1. звіт про фінансовий стан на кінець періоду:
Відомості відсутні.
5.2.8.2. звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період:
Відомості відсутні.
5.2.8.3. звіт про зміни у власному капіталі за період:
Відомості відсутні.
5.2.8.4. звіт про рух грошових коштів за період:
Відомості відсутні.
5.2.8.5. примітки до фінансової звітності:
Відомості відсутні.
5.3. Інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами) 

договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізи-
тів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпе-
чених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, стро-
ків і порядку виконання договорів)/основних положень раніше наданих 
гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням 
найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів ви-
пусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання):

Інформація відсутня.
5.4. Інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/

гарантом(ами) своїх зобов’язань перед власниками забезпечених облігацій 
за раніше укладеними договорами поруки/наданими гарантіями:

Інформація відсутня.
5.5. Порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну 

поручителя(ів)/гаранта(ів):
Інформація відсутня.
5.3. Порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для 

емітентів - акціонерних товариств):
Конвертація облігацій у власні акції Емітента не передбачена.
5.4. Інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо 

яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення:
5.4.1. При погашенні облігацій, за наявності чинного Договору про участь у бу-

дівництві об’єкту нерухомості, отримати у власність квартиру відповідної загальної 
площі згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії BC, BD, BE надає 
право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної 
квартири об‘єкту у житловому будинку №001а першого пускового комплексу; одна 
облігація серії BF, BG, BH, BI, BJ надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) 

квадратного метру загальної площі обраної квартири у житловому будинку № 001b 
другого пускового комплексу; одна облігація серії BK, BL, BM, BN надає право на 
отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири 
у житловому будинку № 001с третього пускового комплексу; одна облігація серії 
BO, BP надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної 
площі обраної квартири у житловому будинку № 001d четвертого пускового комп-
лексу; одна облігація серії BQ, BR, BS, BT, BU, BV надає право на отримання 0,01 
(однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у житловому 
будинку № 001е п’ятого пускового комплексу; одна облігація серії BW, BX надає 
право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної 
квартири у житловому будинку № 001f шостого пускового комплексу 15 черги будів-
ництва об’єкту «Будівництво житлово-офісного та торговельного комплексу з 
вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торгівель-
ного призначення з підземним та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4, 
просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневій, 12 у Дніпровському районі м. Києва». 
Житлові будинки № 001a, № 001b, № 001c, № 001d, № 001e, № 001f знаходяться 
за адресою проспект Возз‘єднання 19; 

5.4.1. Інші права, встановлені умовами емісії облігацій та чинним законо-
давством:

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
5.5. Інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається 

виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ді-
лянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника а та-
кож реквізити:

Будівництво здійснюється на земельній ділянці загальною площею 5,4164 га 
за адресою: проспект Возз‘єднання 19. Цільове призначення – для будівництва 
житлово-офісного торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примі-
щеннями громадського, соціального та торговельного призначення, з підземним 
та наземним паркінгами за адресою: проспект Возз‘єднання 19; кадастровий но-
мер 8000000000:63:127:0111.

Основні техніко-економічні показники житлових будинків №001a, №001b, 
№001c, №001d, № 001e, № 001f п‘ятнадцятої черги будівництва об‘єкту «Будівни-
цтво житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями громадського, соціального та торгівельного призначення з підзем-
ним та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4 просп. Возз‘єднання,19, 
вул. Березневій,12 у Дніпровському районі м. Києва», які знаходяться за адресою 
проспект Возз‘єднання 19, у тому числі по пускових комплексах:

Перший пусковий комплекс, житловий будинок №001а
№ 
з/п Показник Од. 

виміру
черга будівни-

цтва
1. Площа забудови м2  1177,0
2. Поверховість пов. 9
3. Будівельний об’єм м3 35540,0
4. Площа житлового будинку м2 8098,0
5. Загальна площа квартир у будинку м2 6372,0

Другий пусковий комплекс, житловий будинок №001b
№ 
з/п Показник Од. 

виміру
черга будівни-

цтва
1. Площа забудови м2  1172,0
2. Поверховість пов. 12
3. Будівельний об’єм м3 46016,0
4. Площа житлового будинку м2 12125,0
5. Загальна площа квартир у будинку м2 8335,0

Третій пусковий комплекс, житловий будинок №001с
№ 
з/п Показник Од. 

виміру
черга будівни-

цтва
1. Площа забудови м2  1524,0
2. Поверховість пов. 7; 10
3. Будівельний об’єм м3 48681,0
4. Площа житлового будинку м2 11 909,0
5. Загальна площа квартир у будинку м2 8 280,0

Четвертий пусковий комплекс, житловий будинок №001d
№ 
з/п Показник Од. 

виміру
черга будівни-

цтва
1. Площа забудови м2 785,0
2. Поверховість пов. 7; 9
3. Будівельний об’єм м3 21608,0
4. Площа житлового будинку м2 5425,0
5. Загальна площа квартир у будинку м2 4181,0
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П’ятий пусковий комплекс, житловий будинок №001d
№ 
з/п Показник Од. 

виміру
черга будівни-

цтва
1. Площа забудови м2 1172,0
2. Поверховість пов. 16
3. Будівельний об’єм м3 58779,0
4. Площа житлового будинку м2 16015,0
5. Загальна площа квартир у будинку м2 10965,0

Шостий пусковий комплекс, житловий будинок №001d
№ 
з/п Показник Од. 

виміру
черга будівни-

цтва
1. Площа забудови м2 785,0
2. Поверховість пов. 6; 8
3. Будівельний об’єм м3 19254,0
4. Площа житлового будинку м2 4735,0
5. Загальна площа квартир у будинку м2 3638,0

5.5.1. Реквізити правовстановлюючих документів на земельну ділянку, 
на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання 
зобов'язань за цільовими облігаціями:

Будівництво здійснюється на земельній ділянці на підставі Договору оренди 
земельної ділянки на проспекті Возз‘єднання 19 від 06.11.2015 зареєстровано в 
реєстрі за № 891.

5.5.2. Реквізити дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу 
відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будів-
ництво об'єкта): 

Земельна ділянка відведена Товариству на підставі Рішення Київради від 
01.10.2015 р. №65/1968 про передачу приватному акціонерному товариству 
«НЕО ВІТА» земельної ділянки для будівництва об’єкту «Будівництво житлово-
офісного торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями 
громадського, соціального та торговельного призначення, з підземним та назем-
ним паркінгами на просп. Возз‘єднання, 19 у Дніпровському районі м. Києва.

5.5.3. Реквізити дозволу на виконання будівельних робіт: 
Дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ 115153634255 від 29 грудня 2015 р. 

виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.
5.5.4. Реквізити договору підряду, укладеного між замовником і підряд-

ником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, 
тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, 
претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або зміню-
ють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для бу-
дівництва об'єкта емітент залучає підрядника):

Договір генерального підряду № 2 від 06.11.2015 р. укладений між  
ТОВ «К.А.Н. Девелопмент» (що діє на підставі Договору про передачу функцій 
замовника № 3100 від 03.06.2009 р., Договору про зміни від 01.12.2011 року до 
договору №3100 від 03.06.2009 року, та Додаткової угоди до Договору №3100 від 
03.06.2009 р. від 14.01.2015 р.) та ТОВ «КАНБУД» (код за ЄДРПОУ 39167127).

Проектна документація: Основні показники проектної документації затверджені 
експертним звітом щодо розгляду проектної документації за коригування проекту «Бу-
дівництво житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями громадського, соціального та торгівельного призначення з підземним 
та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Берез-
невій, 12 у Дніпровському районі м. Києва» № 3-008-17-ЕП/КО від 28.02.2017р.

Наказ б/н ПрАТ «НЕО ВІТА» від 17 березня 2017 року про затвердження кори-
гування проектної документації щодо об‘єкту: «Будівництво житлово-офісного та 
торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадсько-
го, соціального та торгівельного призначення з підземним та наземним паркінгом 
на вул. Регенераторній, 4 просп. Возз‘єднання,19, вул. Березневій,12 у Дніпров-
ському районі м. Києва». та про затвердження кошторисного розрахунку вартості 
житлових будинків будинків №001a , №001b, №001c, №001d, № 001e, №001f 
п‘ятнадцятої черги об‘єкту «Будівництво житлово-офісного та торговельног комп-
лексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та 
торгівельного призначення з підземним та надземним паркінгом на вул. Регенера-
торній, 4 просп. Возз‘єднання,19, вул. Березневій,12 у Дніпровському районі  
м. Києва», які знаходяться за адресою проспект Возз‘єднання 19. Проектна та Кошто-
рисна документація розроблена: ТОВ «АРХІМАТИКА» (код за ЄДРПОУ 33783799).

Тендерна документація: відсутня.
Тендерні пропозиції: відсутні. 
Акцепт тендерної документації: відсутній.
Повідомлення: відсутні.
Запити: відсутні.
Претензії: відсутні.
5.5.5. Рішення про затвердження проектної документації: 
Наказ б/н ПрАТ «НЕО ВІТА» від 17 березня 2017 року про затвердження кори-

гування проектної документації щодо об‘єкту: «Будівництво житлово-офісного та 
торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громад-
ського, соціального та торгівельного призначення з підземним та наземним пар-
кінгом на вул. Регенераторній, 4 просп. Возз‘єднання,19, вул. Березневій,12 у 
Дніпровському районі м. Києва». та про затвердження кошторисного розрахунку 
вартості житлових будинків будинків №001a , №001b, №001c, №001d, № 001e, 
№001f п‘ятнадцятої черги об‘єкту «Будівництво житлово-офісного та торговель-
ног комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соці-
ального та торгівельного призначення з підземним та надземним паркінгом на 
вул. Регенераторній, 4 просп. Возз‘єднання,19, вул. Березневій,12 у Дніпровсько-
му районі м. Києва», які знаходяться за адресою проспект Возз‘єднання 19. 

5.5.6. Ліцензія на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні робо-
ти для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, 
будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж):

Ліцензія ТОВ «КАНБУД» на здійснення господарської діяльності, пов’язана із 
створенням об’єктів архітектури реєстраційний № 2013035345, видана Держав-
ною архітектурно-будівельною інспекцією України від 29 березня 2017 р. (строк 
дії якої до 15.03.2022 р.). 

5.5.7. Реквізити договору про пайову участь в проектуванні та будівни-
цтві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про 
співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) 
(у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових об-
лігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житло-
вого будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти 
від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій):

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення цільових іменних об-
лігацій.

Договір про пайову участь в проектуванні та будівництві об’єкта житлового 
будівництва - не укладався;

Інвестиційний договір - не укладався;
Договір про співробітництво - не укладався;
Договір поруки тощо – не укладався.
5.6. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або 

емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення 
рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення:

Рейтингова оцінка випуску облігацій не проводилася.
6. Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати:
6.1. Дати початку та закінчення укладення договорів з першими власни-

ками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де 
відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі пу-
блічного/приватного розміщення облігацій:

Емісія включає серії облігацій з наступними строками укладення дого-
ворів з першими власниками:

Серія
Дата початку укладання 

договорів з першими 
власниками

Дата закінчення укладання 
договорів з першими власника-

ми
BC 31.07.2017 10.07.2018
BD 01.08.2017 10.07.2018
BE 02.08.2017 10.07.2018
BF 03.08.2017 10.07.2018
BG 04.08.2017 10.07.2018
BH 07.08.2017 10.07.2018
BI 08.08.2017 10.07.2018
BJ 09.08.2017 10.07.2018
BK 10.08.2017 10.07.2018
BL 11.08.2017 10.07.2018
BM 14.08.2017 10.07.2018
BN 15.08.2017 10.07.2018
BO 16.08.2017 10.07.2018
BP 17.08.2017 10.07.2018
BQ 18.08.2017 10.07.2018
BR 21.08.2017 10.07.2018
BS 22.08.2017 10.07.2018
BT 23.08.2017 10.07.2018
BU 24.08.2017 10.07.2018
BV 25.08.2017 10.07.2018
BW 28.08.2017 10.07.2018
BX 29.08.2017 10.07.2018

Укладання договорів з першими власниками:відбуватиметься за адре-
сою: Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа», 
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5 (п’ятий поверх).

6.2. можливість дострокового закінчення укладення договорів з перши-
ми власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у 
разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими 
власниками та облігації повністю оплачено): 

Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій 
можливе у разі, якщо на заплановану кількість облігацій відповідної серії укладе-
ні договори з першими власниками облігацій і облігації повністю сплачені. 

6.3. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення до-
говорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщен-
ня облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з 
першими власниками та облігації повністю оплачено):

Рішення про затвердження результатів укладання договорів з першими влас-
никами, про затвердження результатів розміщення облігацій, про дострокове за-
кінчення укладання договорів з першими власниками, про затвердження звіту 
про результати розміщення облігацій приймається виконавчим органом управлін-
ня Емітента (генеральним директором). 

В цьому випадку Емітент вправі достроково подати звіт про результати роз-
міщення облігацій для реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку.

6.4. Порядок подання заяв на придбання облігацій:
Подання заяв на придбання облігацій відповідної серії проводиться відповід-

но до «Правил ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа». Заяви на придбання 
облігацій подаються у період укладання договорів з першими власниками обліга-
цій відповідної серії.

6.5. Порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій:
Умови укладання договорів з першими власниками: 
Емітент реалізує облігації особам, які бажають отримати квартиру у власність. 

Облігації серії BC, BD, BE BF, BG, BH, BI, BJ BK, BL, BM, BN BO, BP BQ, BR, 
BS, BT, BU, BV BW, BX реалізуються Лотами. Лот – визначена кількість облігацій 
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відповідної серії, яка пропорційна визначеній в проектній документації загальної 
площі квартири. Розмір Лоту та його характеристика визначаються Емітентом в 
Договорі про участь в будівництві об’єкту нерухомості. 

При купівлі облігацій покупець обирає конкретне приміщення (квартиру) з пе-
реліку не закріплених за іншими особами приміщень (квартир), що є в пропозиції 
у Емітента. Це приміщення (квартиру) Емітент зобов’язаний закріпити за таким 
власником облігацій шляхом укладення Договору про участь у будівництві об’єкту 
нерухомості (укладається в день укладення договору купівлі-продажу облігацій). 

Договір про участь у будівництві об’єкту нерухомості (згідно з цим Договором гро-
шові кошти залучатися не будуть), регулює всі умови щодо надання приміщення (квар-
тири) у власність та у якому вказуються повні реквізити приміщення (квартири) та ви-
значаються характеристики Лоту облігацій відповідної серії, а також містить порядок, 
умови та строки передачі власникам облігацій приміщень (квартир), права та обов’язки 
сторін та інші додаткові умови, що не суперечать Проспекту емісії облігацій. 

У Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості зазначається, що в 
разі продажу всього чи частини Лоту облігацій відповідної серії власник втрачає 
право на отримання у власність закріпленої за ним житлової нерухомості, а но-
вий власник набуває права власності тільки за умови укладання Договору про 
участь у будівництві об’єкту.

У разі, якщо новий власник придбав лише частину Лоту облігацій відповідної серії, 
Емітент здійснює погашення облігацій грошовими коштами за номінальною вартістю.

У разі, якщо новий власник всього Лоту облігацій відповідної серії відмовить-
ся/не підпише з Емітентом Договір про участь у будівництві об’єкту нерухомості 
протягом 5 (п’яти) днів з дати набуття права власності на Лот облігацій, при 
пред’явленні облігацій до погашення Емітент має право на свій розсуд визначити 
об’єкт нерухомості, не закріплений за іншою особою, що буде переданий власни-
ку Лоту облігацій, як виконання зобов’язань Емітента або відшкодувати вартість 
облігацій грошовими коштами за номінальною вартістю.

Укладання договорів з першими власниками облігацій Емітент проводиться 
відповідно до Правил ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа». Договори 
купівлі-продажу облігацій укладаються в терміни укладання договорів з першими 
власниками. Розміщення облігацій на первинному ринку (на біржі) відбувається 
без використання принципу «поставка проти оплати».

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій повинен відкрити 
рахунок у цінних паперах у обраної ним депозитарної установи. Обіг облігацій 
здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у депозитарних устано-
вах та в Депозитарії.

Після придбання облігацій власник облігацій набуває прав та обов’язків, що 
передбачені Проспектом емісії облігацій.

6.6. Строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
6.6.1. Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номі-

нальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією 
(вище номінальної вартості)): 

Запланована ціна розміщення облігацій на первинному ринку (на біржі) – за 
ціною, не меншою за номінальну вартість. 

6.6.2. Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або 
іноземна валюта):

Оплата за облігації резидентами та нерезидентами здійснюється в національ-
ній валюті України шляхом внесення готівкових коштів через банківські установи 
та/або шляхом перерахування безготівкових коштів. 

6.6.3. Найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на 
який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюєть-
ся у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери 
рахунків у національній та іноземній валютах):

Поточний рахунок Емітента у національній валюті, на який вноситиметься 
оплата за облігації: 

№ 26007010889601 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346.
6.6.4. Строк оплати облігацій:
Оплата за придбані облігації здійснюється відповідно до укладеного договору 

купівлі-продажу облігацій.
Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за рахунок коштів, що 

надходять у їх розпорядження після сплати податків та інших обов’язкових пла-
тежів; фізичними особами - за рахунок власних коштів. Розміщення облігацій на 
первинному ринку (на біржі) відбувається без використання принципу «поставка 
проти оплати».

Облігації повинні бути повністю сплачені до дати закінчення укладання дого-
ворів з першими власниками відповідної серії облігацій.

6.7. Відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послу-
гами щодо розміщення облігацій цього випуску): 

Емітент прийняв рішення, що не буде залучати андеррайтера до публічного 
розміщення облігацій.

Повне найменування: Інформація відсутня.
Код за ЄДРПОУ: Інформація відсутня.
Місцезнаходження: Інформація відсутня.
Номери телефонів та факсів: Інформація відсутня.
Номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фон-

довому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу: 
Інформація відсутня.
Реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, 

дата укладання): 
Інформація відсутня
6.8. Відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійсню-

вати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне 
розміщення облігацій):

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Київська міжнарод-
на фондова біржа» ( надалі – Біржа).

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В.

Номери телефонів та факсів: (044) 490-57-88, (044) 490-57-89, (044) 490-57-86.
Код за ЄДРПОУ: 20064500.
Номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: 
АВ №581146 від 05.04.2011р., строк дії: 10.08.2007-10.08.2017

6.9. Відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний де-

позитарій України»; 
Код за ЄДРПОУ: 30370711. 
Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8.
Реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування ви-

пусків цінних паперів (номер, дата укладення): №ОВ-6398 від 02.10.2014.
6.10. Відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру влас-

ників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депози-
тарій цінних паперів):

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний де-
позитарій України»; 

Код за ЄДРПОУ: 30370711. 
Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8.
Реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних папе-

рів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого догово-
ру): №ОВ-6398 від 02.10.2014.

Номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяль-
ності на фондовому ринку-депозитарної установи (зазначаються у разі, 
якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних 
цінних паперів, є депозитарна установа):

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» діє без 
ліцензії. 

7. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, 
у разі визнання емісії облігацій недійсною: 

В разі визнання емісії облігацій недійсною, Емітент письмово повідомляє перших 
власників цінних паперів про визнання емісії облігацій недійсною шляхом надсилання 
їм відповідних письмових повідомлень (простих листів) та повертає першим власни-
кам грошові кошти в безготівковому порядку, що надійшли як оплата за розміщенні 
цінні папери, в строк – не пізніше ніж через місяць після визнання емісії недійсною. 

8. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у 
разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій:

У разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів 
укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення об-
лігацій, Емітент повертає першим власникам грошові кошти в безготівковому по-
рядку, що надійшли як оплата за розміщенні цінні папери, в строк – не пізніше ніж 
через місяць після дати закінчення терміну для затвердження результатів укла-
дання договорів з першими власниками.

9. Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та 
копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення та-
ких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі 
прийняття рішення про приватне розміщення облігацій):

Приватне акціонерне товариство «НЕО ВІТА» здійснює публічне розміщення 
іменних цільових звичайних (незабезпечених) облігацій. Повідомлення про емі-
сію облігацій буде здійснено шляхом опублікування зареєстрованого проспекту 
емісії облігацій та зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі вне-
сення таких змін) у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Національ-
ної Комісії з цінних паперів та фондового ринку ( згідно ст. 30 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок»).

10. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі 
прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням:

Перелік осіб відсутній у зв‘язку із прийняттям рішення про публічне розміщен-
ня облігацій. 

10.1. Для юридичних осіб – резидентів: найменування, місцезнаходжен-
ня, код за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації:

Інформація відсутня.
10.2. Для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнахо-

дження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної 
особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговель-
ного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реє-
страційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реє-
страцію відповідної юридичної особи):

Інформація відсутня.
10.3. Для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця про-

живання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, 
дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ:

Інформація відсутня.
10.4. Для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за 

наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, 
що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав від-
повідний документ:

Інформація відсутня.
11. Умови та дата закінчення обігу облігацій:
Обіг облігацій починається, якщо щонайменше один лот облігацій відповідної 

серії був розміщений на первинному ринку. Обіг облігацій дозволяється тільки 
після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зві-
ту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску облігацій, про що буде додатково повідомлено шляхом публікації зареє-
строваного звіту про результати розміщення облігації у друкованих виданнях, у 
яких був надрукований Проспект емісії облігацій або іншому офіційному друкова-
ному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №134, 19 липня 2017 р. 
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Серія Дата закінчення обігу облігацій
BC 01.11.2019
BD 04.11.2019
BE 05.11.2019
BF 06.11.2019
BG 07.11.2019
BH 10.11.2019
BI 11.11.2019
BJ 12.11.2019
BK 13.11.2019
BL 14.11.2019
BM 17.11.2019
BN 18.11.2019
BO 19.11.2019
BP 20.11.2019
BQ 21.11.2019
BR 24.11.2019
BS 25.11.2019
BT 26.11.2019
BU 27.11.2019
BV 28.11.2019
BW 01.12.2019
BX 02.12.2019

Облігації обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу, з 
урахуванням зазначених нижче застережень. Право власності на облігації виникає 
з моменту зарахування облігацій на рахунки власників у цінних паперах та підтвер-
джується випискою з рахунку в цінних паперах. Для зарахування на рахунок по-
купця облігацій та можливості здійснення з ними операцій на вторинному ринку та 
інших дій, що не суперечать чинному законодавству, покупець облігацій повинен 
відкрити рахунок в цінних паперах в обраній ними депозитарній установі. Обіг об-
лігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті в депозитарних 
установах та в депозитарії, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та 
нерезиденти України, згідно з чинним законодавством України без будь-яких об-
межень. Облігації вільно обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу з 
урахуванням таких застережень:

Перепродаж облігацій власниками цих облігацій на вторинному ринку здій-
снюється Лотами, які відповідають загальній площі певної квартири.

За кожною квартирою Емітент закріплює Лот облігацій. Розмір Лоту – кількість 
облігацій у Лоті пропорційна загальній площі квартири, визначеної в проектній 
документації на квартиру. Розмір Лоту та його характеристика визначаються Емі-
тентом в Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості. 

На позабіржовому ринку, біржах та в позабіржових торгівельно-інформаційних 
системах облігації продаються Лотами. Лот є неподільним. 

Після купівлі-продажу Лоту облігацій на вторинному ринку, новий власник по-
винен укласти з Емітентом Договір про участь у будівництві об’єкту нерухомості 
на своє ім’я, при цьому попередній власник Лоту облігацій втрачає право на квар-
тиру, що був закріплений за ним. У разі не укладання новим власником Договору 
про участь у будівництві об’єкту нерухомості, при пред’явленні облігацій до по-
гашення, Емітент має право на свій розсуд визначити об’єкт нерухомості, не за-
кріплений за іншою особою, що буде переданий власнику Лоту облігацій, як ви-
конання зобов’язань Емітента або відшкодувати вартість облігацій грошовими 
коштами за номінальною вартістю.

Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку згідно з умовами 
емісії облігацій та з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Ціна продажу облігацій на вторинному ринку визначається виходячи із 
кон’юнктури ринку та може бути як вище так і нижче номінальної вартості. 

За бажанням власник облігацій протягом терміну обігу облігацій має право 
надати облігації Емітенту для їх викупу, а Емітент розглядає мож ливість їх при-
йняття для викупу.

Обіг облігацій може припинитись достроково, днем, що передує дню початку 
дострокового погашення облігацій, в разі прийняття рішення про дострокове по-
гашення облігацій в порядку, визначеному даним проспектом емісії.

12. Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
12.1. Випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій:
Обов‘язковий викуп облігацій Емітентом за зверненням власників облігацій до 

Емітента – не передбачений.
12.2. Порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу 

облігацій:
Перший випадок викупу: Власник облігацій в термін обігу облігацій може звер-

нутися до Емітента для здійснення викупу облігацій, шляхом надання відповід-
ного повідомлення. Рішення щодо викупу облігацій (згода або незгода Емітента) 
приймається Загальними зборами акціонерів Емітента. Про прийняте рішення та 
дату прийняття такого рішення Емітент повідомляє власника облігацій не пізніше 
30 днів письмово за адресою, вказаною в повідомленні власника облігацій, або 
врученням повідомлення власникові облігацій під розписку в отриманні. 

Протягом 20 днів після отримання власником облігацій повідомлення, щодо згоди 
про здійснення викупу облігацій, укладається договір купівлі-продажу облігацій. Про-
тягом 10 днів після укладання договору купівлі-продажу облігацій, власник облігацій 
надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зараху-
вання облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, протягом 35 днів після за-
рахування облігацій на свій рахунок перераховує грошові кошти в порядку, встановле-
ному в договорі купівлі-продажу облігацій. Емітент викуповує облігації за договірною 
вартістю, але така ціна не може бути меншою ніж номінальна вартість облігацій.

Другий випадок викупу: Емітент має право за власною ініціативою протягом 
терміну обігу облігацій на підставі рішення Загальних збори акціонерів Емітента, 

при згоді власника облігацій, провести викуп облігацій.
В цьому випадку Емітент повідомляє власника облігацій про свою про позицію 

викупити облігації шляхом (на вибір Емітента) опублікування оголошення в офіційно-
му друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
або/та письмовим повідомленням на адресу власника облігацій. Такий викуп обліга-
цій здійснюється при бажанні влас ника Облігацій протягом 90 днів від дати розмі-
щення оголошення у вказаному виданні або отримання повідомлення Емітента за 
окремим договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.

При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо надання облігацій Емітенту 
для викупу, власник облігацій повинен звернутися до Емітента протягом 45 днів від 
дати розміщення Емітентом оголошення про викуп у вказаному виданні або отри-
мання повідомлення Емітента про викуп для укладення договору купівлі-продажу.

Протягом 10 днів з дати підписання договору купівлі-продажу власник облігацій 
надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для за-
рахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, протягом 35 після 
зарахування облігацій на свій рахунок днів перераховує гроші в порядку, встанов-
леному в договорі купівлі-продажу. Емітент викуповує облігації за договірною вар-
тістю, але така ціна не може бути меншою ніж номінальна вартість облігацій.

12.3. Порядок встановлення ціни викупу облігацій: Емітент здійснює ви-
куп облігацій за договірною ціною, але така ціна не може бути меншою ніж номі-
нальна вартість облігацій.

12.4. Строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для 
викупу:

Перший випадок викупу: Протягом 20 днів після отримання власником облігацій 
повідомлення, щодо згоди про здійснення викупу облігацій, укладається договір 
купівлі-продажу облігацій. Протягом 10 днів після укладання договору купівлі-
продажу облігацій, власник облігацій надає депозитарній установі розпорядження та 
інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в 
свою чергу, протягом 35 після зарахування облігацій на свій рахунок днів перерахо-
вує грошові кошти в порядку, встановленому в договорі купівлі-продажу облігацій.

Другий випадок викупу: При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо на-
дання облігацій Емітенту для викупу, власник облігацій повинен звернутися до 
Емітента протягом 45 днів від дати розміщення Емітентом оголошення про викуп 
у вказаному виданні або отримання повідомлення Емітента про викуп для укла-
дення договору купівлі-продажу.

Протягом 10 днів з дати підписання договору купівлі-продажу власник облігацій 
надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для за-
рахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, протягом 35 після 
зарахування облігацій на свій рахунок днів перераховує гроші в порядку, встанов-
леному в договорі купівлі-продажу. Емітент викуповує облігації за договірною вар-
тістю, але така ціна не може бути меншою ніж номінальна вартість облігацій.

13. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі при-
йняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):

Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями не встановлюється та не 
виплачується у зв‘язку з публічним розміщенням іменних цільових облігацій.

13.1. Дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями:
Інформація відсутня.
13.2. Заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір 

відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення 
про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок ви-
плати відсоткового доходу:

Інформація відсутня.
13.3. Валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна 

або іноземна валюта):
Інформація відсутня.
13.4. Порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення ви-

плати відсоткового доходу за облігаціями:
Інформація відсутня.
14. Порядок погашення облігацій:
14.1. Дати початку і закінчення погашення облігацій: 
Погашення Облігацій здійснюватиметься в такі строки: 

Серія Дата початку погашення Дата закінчення погашення
BC 02.11.2019 01.11.2020
BD 05.11.2019 01.11.2020
BE 06.11.2019 01.11.2020
BF 07.11.2019 01.11.2020
BG 08.11.2019 01.11.2020
BH 11.11.2019 01.11.2020
BI 12.11.2019 01.11.2020
BJ 13.11.2019 01.11.2020
BK 14.11.2019 01.11.2020
BL 15.11.2019 01.11.2020
BM 18.11.2019 01.11.2020
BN 19.11.2019 01.11.2020
BO 20.11.2019 01.11.2020
BP 21.11.2019 01.11.2020
BQ 22.11.2019 01.11.2020
BR 25.11.2019 01.11.2020
BS 26.11.2019 01.11.2020
BT 27.11.2019 01.11.2020
BU 28.11.2019 01.11.2020
BV 29.11.2019 01.11.2020
BW 02.12.2019 01.11.2020
BX 03.12.2019 01.11.2020

14.2. Умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішен-
ня про розміщення цільових облігацій):
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Одна облігація серії BC, BD, BE надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) 
квадратного метру загальної площі обраної квартири об‘єкту у житловому будинку 
№001а першого пускового комплексу; одна облігація серії BF, BG, BH, BI, BJ надає 
право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної 
квартири у житловому будинку № 001b другого пускового комплексу; одна облігація 
серії BK, BL, BM, BN надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного 
метру загальної площі обраної квартири у житловому будинку № 001с третього 
пускового комплексу; одна облігація серії BO, BP надає право на отримання 0,01 
(однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у житловому 
будинку № 001d четвертого пускового комплексу; одна облігація серії BQ, BR, BS, 
BT, BU, BV надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загаль-
ної площі обраної квартири у житловому будинку № 001е п’ятого пускового комп-
лексу; одна облігація серії BW, BX надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) 
квадратного метру загальної площі обраної квартири у житловому будинку № 001f 
шостого пускового комплексу 15 черги будівництва об’єкту «Будівництво житлово-
офісного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями 
громадського, соціального та торгівельного призначення з підземним та наземним 
паркінгом на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневій, 12 у 
Дніпровському районі м. Києва». Житлові будинки № 001a, № 001b, № 001c,  
№ 001d, № 001e, № 001f знаходяться за адресою проспект Возз‘єднання 19.

Погашення облігацій здійснюється на підставі реєстру власників облігацій, 
який складається Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного 
дня, що передує дню початку погашення облігацій, згідно з відповідним розпоря-
дженням Емітента. Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується 
Центральним депозитарієм відповідно до правил Центрального депозитарію. 

Для пред‘явлення облігацій до погашення власник облігацій повинен протя-
гом строку погашення облігацій перерахувати облігації, що йому належать, зі сво-
го особистого рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі на рахунок Емі-
тента в депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України».

Погашення облігацій можливе лише за умови пред’явлення Лоту облігацій в 
кількості, що розраховується як загальної площа квартири в квадратних метрах (з 
точністю до однієї сотої) помножена на сто та чинного Договору про участь у бу-
дівництві об’єкту нерухомості. Отримання приміщень (квартир), зазначених у від-
повідних Договорах про участь в будівництві об’єкту нерухомості, власниками 
облігацій відбувається шляхом оформлення права власності на відповідну квар-
тиру в залежності від серії та кількості облігацій.

Після введення об’єкта будівництва в експлуатацію Емітент усіма доступними 
засобами повідомляє про це власників облігацій та надає дані щодо фактичної 
загальної площі квартир, отримані від державних органів, що здійснюють реє-
страцію права власності на нерухоме майно. Погашення облігацій здійснюється 
за актом про пред’явлення Лоту Облігацій до погашення власнику облігацій, що 
відповідає кількості квадратних метрів загальної площі квартири, обраної влас-
ником Лоту облігацій та зазначеної у відповідному Договорі про участь у будівни-
цтві об’єкту нерухомості та шляхом підписання акту приймання-передачі відпо-
відної квартири. Одна облігація надає право на отримання 0,01 кв.м. площі 
загальної площі квартири, зазначеної у Договорі про участь у будівництві об’єкту 
нерухомості. Якщо початок погашення облігацій припадає на неробочий (вихід-
ний) день, встановлений чинним законодавством України, початок погашення об-
лігацій переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня.

Після переказу облігацій власник облігацій та Емітент підписують акт 
приймання-передачі відповідного об’єкту нерухомості. Подальше оформлення 
документів на право власності на об’єкт нерухомості здійснюється відповідно до 
чинного законодавства. 

Обов’язки Емітента щодо погашення облігацій вважаються повністю виконаними 
в день підписання з власником акту приймання-передачі об’єкту нерухомості, визна-
ченого в Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Оформлення права 
власності на об’єкт нерухомості здійснюється власником своїми силами та за влас-
ний рахунок, або може здійснюватися Емітентом на підставі доручення власника.

Оскільки об’єкт нерухомості, зазначений у відповідному Договорі про участь у 
будівництві об’єкту нерухомості, є неподільною річчю, то для безперешкодного 
отримання у власність такого об’єкту нерухомості необхідно мати у власності від-
повідну кількість облігацій (Лот облігацій), зазначену у відповідному чинному До-
говорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості.

У Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості, що укладається між Емі-
тентом та власником Лоту облігацій при покупці облігацій, вказується, що у випадку, 
якщо при здачі об’єкта в експлуатацію та внаслідок інвентаризації, в приміщенні (квар-
тирі) фактично виявляється більша загальна площа, ніж на це дає право Лот облігацій, 
власник облігацій зобов’язаний здійснити розрахунки грошовими коштами у порядку, 
встановленому у відповідному Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості. 

У випадку, якщо при здачі об’єкта в експлуатацію та внаслідок інвентаризації, 
в приміщенні (об’єкті нерухомості) фактично виявляється менша площа, ніж на 
це дає право Лот облігацій, Емітент повинен забезпечити відшкодування власни-
ку облігацій суму коштів у порядку, встановленому у відповідному Договорі про 
участь у будівництві об’єкту нерухомості. 

У разі, якщо на момент погашення власниками Лоту облігацій будуть декілька 
осіб, то при їх погашенні Емітент відшкодовує вартість облігацій грошовими ко-
штами за номінальною вартістю.

У разі відсутності у власника Договору про участь у будівництві об’єкту неру-
хомості при пред’явленні облігацій до погашення Емітент має право на свій роз-
суд визначити об’єкт нерухомості, не закріплений за іншою особою, що буде пе-
реданий власнику Лоту облігацій, як виконання зобов’язань Емітента або 
відшкодувати вартість облігацій грошовими коштами за номінальною вартістю.

14.3. Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням ва-
люти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у 
разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій):

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення цільових іменних об-
лігацій.

14.4. Можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) 
облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій 
про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) 
облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; 
строк, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення):

У разі, якщо введення в експлуатацію житлових будинків № 001a , № 001b,  
№ 001c, № 001d, № 001e, № 001f п‘ятнадцятої черги будівництва об‘єкту «Будів-
ництво житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями громадського, соціального та торгівельного призначення з підзем-
ним та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4 просп. Возз‘єднання,19, 
вул. Березневій,12 у Дніпровському районі м. Києва», які знаходяться за адресою 
проспект Возз‘єднання 19, буде здійснено раніше дати початку по гашення відпо-
відної серії облігацій, то Генеральний директор Емітента приймає рішення про 
дострокове погашення випуску (серії) облігацій. Емітент повідомляє власників об-
лігацій про прийняття об’єкта будівництва до експлуатації та про дострокове по-
гашення випуску (серії) облігацій шляхом надсилання письмового повідомленням 
(простий лист) на адресу власника облігацій та здійснення оголошення в офіцій-
ному виданні, де був опублікований Проспект емісії облігацій. Власники спові-
щаються за 10 днів до початку дострокового погашення випуску (серії) облігацій.

У цьому разі Емітент встановлює нову (дострокову) дату початку пред’явлення 
випуску (серії) облігацій до погашення, та повідомляє власників та громадськість 
вищевказаними способами. Послідовність дій при достроковому погашенню ви-
пуску (серії) облігацій такі ж самі, як і при їх запланованому погашенню.

Строк дострокового погашення облігацій не може перевищувати один рік.
14.5. Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх влас-

ників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом 
рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок вста-
новлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації 
можуть бути пред'явлені для дострокового погашення):

Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників не пе-
редбачається.

14.6. Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для 
погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій:

У разі, якщо власник облігацій у визначений термін не перерахував облігації, що 
підлягають погашенню (достроковому погашенню), зі свого особистого рахунку у цін-
них паперах на рахунок у цінних паперах Емітента та не підписав акт приймання-
передачі квартири, то погашення облігацій шляхом отримання відповідної квартири 
здійснюється за особистим зверненням власника облігацій або повноважних пред-
ставників власника облігацій до Емітента протягом місяця з дати закінчення пога-
шення випуску (серії) облігацій за адресою: м. Київ, Дніпровський р-н, вул. Регене-
раторна, 4, ЖК «Комфорт Таун», відділ продажу, тел. (044) 364 64 64.

Після закінчення цього терміну Емітент звільняється від обов’язку передати влас-
нику облігацій відповідну квартиру. Така квартира може бути відчужена Емітентом на 
свій розсуд. В цьому випадку відшкодування облігацій здійснюється грошовими кошта-
ми за номінальною вартістю, після особистого звернення власника облігацій із заявою 
про отримання відповідної суми коштів та документів, що посвідчують особу. Кошти, 
що підлягають сплаті, депонуються Емітентом на власному рахунку протягом терміну, 
визначеного чинним законодавством, до особистого звернення власника облігацій.

15. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента в 
разі оголошення ним дефолту: 

В разі неспроможності Емітента виконати зобов’язання у строк погашення, 
встановлений даним Проспектом емісії, Емітент за рішенням свого вищого орга-
ну управління протягом строку погашення облігацій оголошує дефолт шляхом 
публікації оголошення про свою неплатоспроможність в офіційному друкованому 
виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше двох 
робочих днів після прийняття відповідного рішення.

В разі оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених 
чинним законодавством, у тому числі процедур відновлення платоспроможності, 
визначених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом». 

16. Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску об-
лігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рі-
шення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій):

Емітентом прийнято рішення про розміщення незабезпечених іменних цільо-
вих облігацій.

Обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу Емітента.
17. Інші відомості:
Відсутні.
18. Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може роз-
глядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовір-
ність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації 
випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці доку-
менти.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА» Ю.Л. Вальчук
мп підпис

Головний бухгалтер ПрАТ «НЕО ВІТА» Є.П. Давидовська
підпис

Заступник Директора ПП «АК «РЕйТИНГ-АУДИТ» Т.М. Давиденко
мп підпис

Публічного акціонерного товариства 
«Київська міжнародна фондова біржа».

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СБЕРБАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 25959784
3. Місцезнаходження: 01601 м. Київ, Володимирська, 46
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 3541515, 044 2474545
5. Електронна поштова адреса: bank@sbrf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.sberbank.ua/main_info1/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Єдиним акціонером ПАТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 14.07.2017 (рі-

шення №3) прийняте рішення про дострокове припинення повноважень 
Члена Ради Коломейського Ігоря Борисовича (згоди посадової особи на 
розкриття паспортних даних не отримано). Підстава - рішення єдиного ак-
ціонера. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента - 
0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини не має. На 
посаді Члена Ради Банку посадова особа перебувала 2,5 місяці. Замість 
посадової особи нікого не призначено.

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

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

2. Голова Правління  Юшко І.О.
14.07.2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СБЕРБАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРАСИЛІВСЬКИй ЦУКРОВИй ЗАВОД»

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 
«18» серпня 2017 року за адресою: Хмельницька область, м.Красилів, 
вул. Центральна, 4-А (адмінбудинок заводу, 2-й поверх, вестибюль). 
Реєстрація акціонерів проводиться з 10:00 до 10:45 год. Початок зборів о 
11:00 год. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у зборах — 24.00 година 14 серпня 2017 року.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії. 2. Про обрання голови і секретаря 

загальних зборів акціонерів ПАТ «Красилівський цукровий завод». 3.Про 
затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. 4.Про пере-
обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії товариства. 5.Звіт правлін-
ня про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 6.Звіт Наглядо-
вої ради Товариства. Затвердження звіту Наглядової ради. 7.Звіт та висновки 
Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2016 рік. Затвердження звіту реві-
зійної комісії. 8.Про розподіл прибутку Товариства за 2016 рік. 9.Про підписан-
ня (перезаключення) договору оренди цілісного майнового комплексу із 
змінами та доповненнями. 10.Про затвердження плану проведення капі-
тальних поліпшень об’єктів нерухомого майна та надання дозволу на здій-
снення капітальних ремонтів обладнання та устаткування. 11. Про зміну 
типу акціонерного товариства. 12. Про зміну назви акціонерного товари-
ства та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 13.Про відкли-
кання та обрання нового складу органів управління Товариства. 

Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу. 
Представники акціонерів повинні мати доручення, оформлене згідно ви-
мог чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу. 

З матеріалами до питань порядку денного акціонери та їх представни-
ки можуть ознайомитись в приміщенні кабінету головного бухгалтера в 
робочі часи кожного робочого дня, в день проведення зборів — за місцем 
їх проведення. Відповідальна особа - Тимчук Любов Михайлівна. Телефон 
для довідок: (03855) 4-23-66.

З пропозиціями по рішеннях з питань порядку денного можна ознайо-
митись на сайті товариства за адресою: kras.sugar.km.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній 

Усього активів 15283 18980
Незавершене будівництво -
Основні засоби 15205 18980
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 527 610
Сумарна дебіторська заборгованість 2153 3171
Грошові кошти та їх еквіваленти -
Нерозподілений прибуток (збиток) -1646 - 1096
Інший додатковий капітал 7882 10865
Статутний капітал 3657 3657
Довгострокові зобов'язання 7576 7576
Поточні зобов'язання 819 1759
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14626640 14626640
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, втрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 3

Наглядова рада ПАТ «Красилівський цукровий завод» 

ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ», код ЄДРПОУ 24451003, 
адреса: 84301, м.Київ, вул.Миколи Шпака, буд.3; (044) 456-70-09

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента: 
Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів № 02-2017 від 

14.07.2017р.: - припинено повноваження Генерального директора Затули 
Сергія Анатолійовича, паспорт СН № 679273 виданий Ватутінським РУ ГУ 
МВС України в місті Києві 13.01.1998р. Перебував на посаді з 29.04.2014р. 
Посадова особа не є акціонером Товариства. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. - припинено повноваження Голови на-
глядової ради Павелко Олени Володимирівни, паспорт СМ № 651252, вида-
ний Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області 05.10.2004 р. 
Посадова особа не є акціонером товариства. Перебувала на посаді з 
29.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
- припинено повноваження члена наглядової ради Ченчик Наталії Володими-
рівни, паспорт СМ № 789196, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київ-
ській області 21.09.2005 р. Посадова особа не є акціонером товариства. Пере-
бувала на посаді з 29.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. - припинено повноваження члена наглядової ради 
Гаврука Валентина Васильовича, паспорт СН№ 048141, виданий Ленінград-
ським РУГУ МВС України в м. Києві 05.12.1995 р. Посадова особа не є акціо-
нером товариства. Перебував на посаді з 29.04.2016р.Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. - припинено повноваження Ревізора 
Товариства Намистюка Олега Миколайовича, паспорт НА № 312765, виданий 
Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області 15.04.1997р. По-
садова особа не є акціонером товариства. Перебував на посаді з 29.04.2016р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. - призначено 
на посаду Голови комісії з припинення Лебедь Сергія Миколайовича, паспорт 
НМ № 140836, виданий Прилуцьким МРВ УМВС України в Чернігівській об-
ласті 15.05.2003р. Посадова особа не є акціонером товариства. Термін повно-
важень необмежений. Протягом останніх 5 років займав посаду юриста в ТОВ 
«ІНСАЙТ СІСТЕМ СОЛЮШНЗ».Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. - призначено на посаду члена комісії з припинення Шо-
курова Дмитра Геннадійовича, паспорт ВВ № 190510, виданий Центрально-
Міським РВ Горлівського МУ УМВС України у Донецькій області 28.01.1998р. 
Посадова особа не є акціонером товариства. Термін повноважень необмеже-
ний. Посади, які займав протягом останніх 5 років: приватна адвокатська прак-
тика (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1858, ви-
дане 11.03.2005р. Донецькою обласною кваліфікаційно-дисциплінарною 
комісією адвокатури); КП «СЕРВІС» – юрисконсульт; КП «ДОНЕКОТРАНС» - 
юрисконсульт; ТОВ «МД ІСТЕЙТ» - начальник юридичного відділу. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. - призначено на поса-
ду члена комісії з припинення Зайцеву Юлію Миколаївну, паспорт СЮ  
№ 356435, виданий Орджонікідзевським РВ у м.Запоріжжі УДМС України в 
Запорізькій області 24.07.2014р. Посадова особа не є акціонером товариства. 
Термін повноважень необмежений. Посади, які займала протягом останніх  
5 років: ФОП Рєпкін О.О. - менеджер із зв'язків з громадськістю; ТОВ «Глобал 
Мультимедіа» - головний редактор; ТОВ «ДРУКОВАНИЙ СВІТ» - коректор; 
Газета «Два береги Запоріжжя»- журналіст, помічник головного редактора. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно наказу № 1-07/1/ОС від 14.07.2017р. звільнено з посади Голов-
ного бухгалтера Гуменюк Марію Григорівну, паспорт СМ № 294921, вида-
ний Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській області 28 вересня 
2000 року. Перебувала на посаді з 13.11.2013р. Посадова особа не є акці-
онером Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. На даний момент посада головного бухгалтера вакантна.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься в повідомленні та визнає, що несе відповідальність згідно з за-
конодавством.

Генеральний директор  С.А.Затула
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ПРАТ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ», код ЄДРПОУ 24451003, 
адреса: 84301, м.Київ, вул.Миколи Шпака, буд.3; (044) 456-70-09

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, 
поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу 

емітента або суду 
Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів № 02-2017 

від 14.07.2017р. було прийнято рішення про реорганізацію шляхом пере-
творення ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ» в ТОВ «МЕДІАГРУП НОВІ 
ПРОЕКТИ». Затверджено план реорганізації шляхом перетворення.

Обмін акцій Товариства на частки ТОВ здійснюється таким чином, що 
розмір статутного капіталу ТОВ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ» на дату 
його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПрАТ «МЕДІ-
АГРУП НОВІ ПРОЕКТИ», зменшеному на загальну номінальну вартість 
акцій, що не підлягають обміну. 

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підпри-
ємницького товариства – правонаступника та розподіляються серед його 
учасників. Розподіл часток відбувається із збереженням співвідношення 
кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерно-
го товариства, що перетворюється. Не підлягають конвертації акції това-
риства, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного то-
вариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій та мають 
таке право.

Розмір частки (у відсотках) кожного акціонера в статутному капіталі това-
риства, що перетворюється, має дорівнювати розміру його частки (у відсо-
тках) у статутному капіталі товариства, створеного шляхом перетворення.

В обмін на акції акціонери отримують письмові зобов’язання про ви-
дачу відповідної частки в статутному капіталі товариства, що створюється 
внаслідок перетворення.

Акціонер має право подати заяву на адресу товариства про надання 
письмового зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутно-
му капіталі ТОВ. Заява складається у довільній формі і подається (або над-
силається) голові комісії з припинення за місцезнаходженням Товариства 
(м.Київ,вул.М.Шпака,буд. 3) у робочі дні з 09:00 години до 16:00 години.

Протягом 15 робочих днів з дня одержання заяви комісія з припинення 
Товариства видає зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі 
ТОВ.

Якщо акціонер не приймав участі у загальних зборах та не подав заяву 
про надання йому письмового зобов’язання про видачу частки у статутному 
капіталі ТОВ, Товариство надішле йому поштою простим листом або вру-
чить особисто під розпис письмове зобов’язання про видачу відповідної 
кількості часток товариства, що створюється в наслідок перетворення.

Обмін письмових зобов’язань на частки в статутному капіталі 
ТОВ  «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ» відбувається відповідно до отрима-
них письмових зобов’язань про видачу відповідної частки товариства. Ви-
дача документу, який підтверджує право власності на частку в статутному 
капіталі ТОВ, здійснюється після державної реєстрації припинення діяль-
ності Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворенням та 
державної реєстрації ТОВ і терміном не обмежується. 

Акціонер - юридична особа - ТОВ «АРТ ІНФО», яка володіє 400 акціями 
Товариства, що становить 100 % Статутного капіталу Товариства, одноо-
собово прийняв рішення про перетворення Товариства, у зв'язку з цим 
рішення про затвердження оцінки та порядку викупу акцій у акціонерів, які 
не голосували за прийняття рішення про реорганізацію шляхом перетво-
рення, не приймалося. Ринкова вартість консолідованого пакету простих 
іменних акцій, кількістю 400 штук, що складає 100% статутного капіталу 
акціонерного Товариства, складає 80 000,00 грн., вартість однієї акції 
складає 200,00 грн.

Розмір статутного капіталу новоствореного ТОВ «МЕДІАГРУП НОВІ 
ПРОЕКТИ» буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПрАТ «МЕДІА-
ГРУП НОВІ ПРОЕКТИ» на дату прийняття рішення про реорганізацію 
шляхом припинення діяльності товариства у зв’язку з перетворенням, 
зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають об-
міну.

З моменту реорганізації Товариства шляхом його перетворення в това-
риство з обмеженою відповідальністю перетворене товариство стає пра-
вонаступником Товариства по всіх його правах та обов’язках.

Після перетворення до перетвореного товариства переходять всі пра-
ва у відношенні боржників і всі обов’язки перед кредиторами, що існують 
в Товариства.

Після перетворення до перетвореного товариства переходять права і 
зобов’язання щодо погашення податкових чи зобов’язань податкового 
боргу, а також всіх інших обов’язкових платежів, що виникли до й у про-
цесі перетворення.

Враховуючи те, що 100 % Статутного капіталу Товариства володіє 
одна особа, рішення акціонера з питань, що належать до компетенції За-
гальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься в повідомленні та визнає, що несе відповідальність згідно з за-
конодавством.

Генеральний директор  С.А.Затула

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Ковпака, 29
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 205-45-55 -

5. Електронна поштова 
адреса

report_stockmarket@ukrsotsbank.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для 
розкриття інформації

https://www.ukrsotsbank.com/sp_reginfo/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 14.07.2017 прийнято рiшення 

(Протокол №46) про схвалення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, 
а саме схвалення спiвпрацi мiж ПрАТ ''Страхова Компанiя ''Альфа Страху-
вання'' та ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' на ринкових умовах в рамках Договору орен-
ди примiщення, що знаходиться за адресою: м. Львiв, пл. Мiцкевича, 10, 
загальною площею 41,3 кв.м. 

Заiнтересована сторона правочину: ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ», 
код ЄДРПОУ 30968986, мiсцезнаходження: м. Київ, пр-кт Соборностi 19, як 
афiлiйована (опосередковано через холдингову компанiю Ей-Бi-Ейч 
Юкрейн Лiмiтед (ABH Ukraine Limited)) особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч 
Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi 
пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, 
Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 99.91% 
у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК''. 

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: вiдсутня. Вартiсть 
активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис.грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): вiдсутнє. 

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 Савощенко Тамара Юрiївна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.07.2017
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
з учасниками ПАйОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕР-

СИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІйНО-
ГО ФОНДУ «І.С. КАПІТАЛ» ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «І.С. ІНВЕСТ» 
(Код за ЄДРІСІ 233363) (далі - Фонд) у зв’язку з ліквідацією Фону.

У відповідності до вимог Рішення НКЦПФР № 2605 від 19.11.2013 
року «Про затвердження Положення про порядок припинення пайо-
вого інвестиційного фонду», Ліквідаційна комісія ПЗНВІФ «І.С. КАПІ-
ТАЛ» повідомляє учасників Фонду про зміну строків розрахунків.

Розрахунки з учасниками Фонду розпочинаються з 24.07.2017 
року та тривають до 23.08.2017 року включно, у зв’язку з тим, що 
у власності Фонду знаходяться цінні папери, які заблоковані за Рі-
шенням НКЦПФР № 885 від 23.06.2015 року. Відповідно до даного 
рішення Фонд не може провести розрахунки з кредиторами та розпо-
чати розрахунок з учасниками в раніше установлені строки.

Решта умов Повідомлення про порядок розрахунків з учасниками 
Фонду залишається без змін.

Голова ліквідаційної комісії
Директор ТОВ «І.С. ІНВЕСТ» 
Жилін Олексій Юрійович
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ПОВІДОМЛЕННЯ  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

РИСТВО «БІЛОВОДСЬКИй КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00955851
3. Місцезнаходження: 42065, Сумська обл., Роменський р-н., село 

Бiловод, вул. Бiловодська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05448) 9-38-08  

(05448) 9-38-08
5. Електронна поштова адреса: 95bilovod@ukragrinvest.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://bilovodkhp.pat.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Біло-
водський комбінат хлібопродуктів» (надалі - емітент), частини 6 стат-
ті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рі-
шення акціонера емітента - ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД 
(FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED) (надалі – акціонер), юридична 
особа, зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр: 
місцезнаходження: вул. Тассу Попадопулу, 6 офіс 22, Агіос Дометіос, 
2373, Нікосія, Кіпр, код юридичної особи: НЕ158174, яка володіє 
11 091 783 простими іменними акціями емітента, що дорівнює – 
91,117339% статутного капіталу емітента (повідомлення про заміну 
члена наглядової ради-представника акціонера від 20.06.2017 року 
вих.№б/н, яке отримано емітентом 18.07.2017 року вх.№32), відбули-
ся зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження члена наглядової ради емітента - Том-
сона Пітера Мітчела, що є представником акціонера емітента (згоди 

на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з заміною члена 
наглядової ради-представника акціонера. Посадова особа акціями 
емітента не володіє. На зазначеній посаді перебував – з 22.03.2017 
року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Повноваження посадової особи припинено з мо-
менту отримання емітентом від акціонера письмового повідомлення 
про заміну члена наглядової ради-представника акціонера;

- набуто повноважень члена наглядової ради емітента - Анкуцою 
Василем Васильовичем, що є представником акціонера (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з заміною члена 
наглядової ради-представника акціонера. Термін повноважень по-
садової особи - по 19.06.2018 року. Посадова особа акціями емітента 
не володіє. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала 
посади: юрисконсульт ТОВ «Кернел-Трейд». Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадо-
ва особа є представником акціонера емітента - ФЕСТМЕД МЕНЕДЖ-
МЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED), юридичною 
особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Республіки Кіпр: 
місцезнаходження: вул. Тассу Попадопулу, 6 офіс 22, Агіос Дометіос, 
2373, Нікосія, Кіпр, код юридичної особи: НЕ158174, яка володіє 
11 091 783 простими іменними акціями емітента, що дорівнює – 
91,117339% статутного капіталу емітента. Посадова особа набула 
повноважень з моменту отримання емітентом від акціонера письмо-
вого повідомлення про заміну члена наглядової ради-представника 
акціонера.

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 О.В. Загурський

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.07.2017 року
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«БІЛОВОДСЬКИй КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

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

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

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

емітентом для розкриття інформації: http://banknew.dp.ua/innovaeditor/as-
sets/bank/zmina_15022017.pdf

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд

13.07.2017 № 441-рш/БТ "Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНОГО КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "НОВИЙ" до ка-
тегорiї неплатоспроможних", виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування
вкладiв фiзичних осiб прийнято рiшення вiд 13.07.2017 № 3012 "Про зап-
ровадження тимчасової адмiнiстрацiї в АКБ "НОВИЙ", згiдно з яким стро-
ком на один мiсяць з 14.07.2017 по 13.08.2017 включно запроваджено тим-
часову адмiнiстрацiю та призначено уповноважену особу Фонду гаранту-
вання вкладiв фiзичних осiб у ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИС-

ТВI "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ" (далi - АКБ "НО-
ВИЙ"), код ЄДРПОУ 19361982, МФО 305062, мiсцезнаходження: пр. К.
Маркса, 93, м. Днiпро, 49000.

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на
здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї в АКБ "НОВИЙ" призначено начальни-
ка вiддiлу монiторингу операцiй проблемних банкiв департаменту дистан-
цiйного та iнспекцiйного монiторингу дiяльностi банкiв Старцеву Тетяну Во-
лодимирiвну. Старцева Т. В. часткою в статутному капiталi АКБ "НОВИЙ"
не володiє. Непогашеної судимосте за злочини, вчиненi з корисливих мо-
тивiв, чи злочини у сферi господарства, службової дiяльностi посадова
особа не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 

Вiдповiдно до частини першої статтi 36 Закону України "Про систему га-
рантування вкладiв фiзичних осiб" з 14.07.2017 р. призупиняються всi пов-
новаження органiв управлiння АКБ "НОВИЙ" (Загальних зборiв, Спосте-
режної ради, Правлiння та внутрiшнього аудиту). Уповноважена особа
Фонду на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї вiд iменi Фонду набуває всi
повноваження органiв управляння АКБ "НОВИЙ" та органiв контролю з дня
початку тимчасової адмiнiстрацiї i до її припинення.

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

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

2. Найменування посади Уповноважена особа Фонду гарантування
вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї Стар-
цева Тетяна Володимирiвна 

17.07.2017 р.

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ"

(код ЄДРПОУ 35476945) повідомляє про прийняте рішення про про-
довження строку  діяльності Закритого недиверсифікованого венчурно-
го пайового інвестиційного фонду "Венчурні інвестиції" (ЄДРІСІ:
2331177) до 01 вересня  2026 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Дата вчинення дії: 17.07.17.
Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітен-

та
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ІНСТИТУТ РА-
ДIОТЕХНIЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ"

Код за ЄДРПОУ: 14309534
Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
Міжміський код, телефон та факс: (057) 738-32-00
Електронна поштова адреса:  common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.khar-

kov.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.niiri.com.ua
Текст повідомлення 

Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радi-
отехнiчних вимірювань" (Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Академi-
ка Павлова, б.271; код за ЄДРПОУ: 14309534) повідомляє:

1. 17.07.2017 р. у складі Правління ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням Нагля-
дової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 40 від 17.07.2017 р.) відбулися
наступні зміни - достроково припинено повноваження члена Правління Ла-
доні Юрія Васильовича. Повноваження припинено достроково 17.07.2017
р. на підставі наданої заяви про звільнення за власним бажанням. Ладоню
Ю.В. обрано членом Правління за рішенням Наглядової ради (протокол №
5 від 17.06.2014 р.) відповідно до Статуту Товариства зі строком повнова-
жень 5 років. На посаді члена Правління Ладоня Ю.В. перебував з
17.06.2014 р. по 17.07.2017 р. Ладоня Ю.В. акціями (часткою) у статутно-

му капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Ладоня Ю.В. непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на роз-
криття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персо-
нальних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про за-
хист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інфор-
мацію"). Замість Ладоні Ю.В. на посаду члена Правління ПАТ "АТ НДІРВ"
обрано Коробчук Тетяну Миколаївну.

2. 17.07.2017 р. у складі Правління ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням Нагля-
дової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 40 від 17.07.2017 р.) відбулися нас-
тупні зміни - обрано на посаду члена Правління Коробчук Тетяну Миколаїв-
ну до закінчення терміну повноважень діючого складу Правління ПАТ "АТ
НДІРВ", обраного Наглядовою радою ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 5 від
17.06.2014 р.) терміном на 5 років. Зміни відбулись у зв`язку з достроковим
припиненням повноважень Ладоні Ю.В. на посаді члена Правління ПАТ "АТ
НДІРВ", обраного рішенням Наглядової ради (протокол № 5 від 17.06.2014
р.). Коробчук Т.М. протягом останніх п`яти років обіймала наступні посади:
ПАТ "АТ НДІРВ" - начальник планово-економічного відділу, перший заступ-
ник директора. Коробчук Т.М. належить 17980 простих іменних акцій загаль-
ною номінальною вартістю 899 грн. 00 коп., що становить 0,0087% статут-
ного капіталу Товариства. Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що
ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних
даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. 

Голова правлiння-директор Верещак Олександр Петрович
17.07.2017 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КИЇВРЕСУРСБУД»

про здійснення емітентом ТОВ «Київресурсбуд»  
дострокового погашення іменних цільових облігацій  

серії K, L, M, N, P, R, S, T
ТОВ «Київресурсбуд» (код за ЄДРПОУ 34487783, надалі – Товариство), 

яке є емітентом іменних цільових облігацій серії K, L, M, N, P, R, S, T відпо-
відно до зареєстрованого 07.03.2014 року Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку Проспекту емісії облігацій, який був опубліко-
ваний в виданні «Відомості НКЦПФР» №54 (1807) від 20.03.2014 (далі – 
Проспект емісії) та на виконання рішення (№3 від 26.06.2017р.) Директора 
Товариства Загоруя Сергія Вікторовича, повідомляє власників іменних ці-
льових облігацій серії K, L, M, N, P, R, S, T (власників Лотів та ін.) про здій-
снення дострокового погашення Товариством іменних цільових облігацій 
серії K, L, M, N, P, R, S, T, у зв`язку з достроковим завершенням будівництва 
об’єкта житлового будівництва секція Д, Е, Ж, И (ІІІ черга) «Житлово-

офісного-торговельного комплексу з підземним паркінгом за адресою: 
проспект Перемоги, 90/1 в Шевченківському районі м. Києва», підписанням 
Акту готовності об’єкта будівництва, отриманням Сертифікату, що засвідчує 
відповідність закінченого будівництва об’єкта, виданого Державною 
архітектурно-будівельною інспекцією України, а також отриманням поштової 
адреси вказаному будинку - Київ, вул. Олександрівська, 1.

Погашення іменних цільових облігацій серії K, L, M, N, P, R, S, T почина-
ється 31 липня 2017 року і закінчується 29 жовтня 2017 року (включно). 
Товариство додатково повідомляє, що дострокове погашення випуску 
іменних цільових облігацій серії K, L, M, N, P, R, S, T здійснюється на умовах 
визначених Проспектом емісії цільових облігацій ТОВ «Київресурсбуд».

В зв’язку з вище зазначеним, пропонуємо всім власникам цінних папе-
рів серії K, L, M, N, P, R, S, T прибути до відділу продажів ТОВ «Київресурс-
буд» за адресою: м. Київ, вул.Невська, 4-Г, офіс 13, для підписання всіх 
необхідних документів попередньо узгодивши час Вашого візиту за 
тел.050-357-65-98

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВРЕСУРСБУД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ХІМБУДМОНТАЖ» (код за ЄДРПОУ – 00205819). Місцезна-
ходження – 02094, м. Київ, вул. Червоногвардiйська, 5. Телефон (факс)  – 
(044) 292-60-38. Електронна поштова адреса – office@frieze.kiev.ua. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет – http://00205819.smida.gov.ua. Вид особливої ін-
формації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням наглядової ради від 14.07.17р., в зв’язку з закінчен-

ням терміну повноважень, переобраний терміном на 3 роки директор Сава 
Віталій Георгійович, термін перебування на посаді 16 років, розмір пакета 
акцій 53,09385%, інших посад протягом останніх 5 років не обій мав. Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має 
та не надала згоду на розкриття паспортних даних.

3. Підпис
Директор Сава В.Г підтверджує достовірність інформації, що містить-

ся у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодав-
ством, 14.07.17р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЦЕНТРЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 22927045
3. Місцезнаходження 03022, м.Київ, вул. Козацька, 120/4 лiт. «Є»
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 364-02-00 (044) 364-02-66 

5. Електронна поштова 
адреса

kanc@centrenergo.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для 
розкриття інформації

www.centrenergo.com

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
14.07.2017 рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго (протокол 

№ 15/2017) надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання 
договору мiж ПАТ «Центренерго» та ТОВ «НАВIГАТОР-IНВЕСТ» про 
обов’язковий викуп ПАТ «Центренерго» належних акцiонеру акцiй на пiдставi 
статей 68, 69 Закону України «Про акцiонернi товариства» на загальну суму 
15 864,72 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 8 582 168 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв 
ПАТ «Центр енерго» за данними останньої фiнансової звiтностi становить 
0,000185 вiдсоткiв.

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно з пп. 20.1.1 п. 20.1 роздiлу 20 
Статуту ПАТ «Центренерго« до значних правочинiв незалежно вiд вартостi 
вiдносяться правочини, предметом яких є придбання акцiй. 

14.07.2017 рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол 
№ 15/2017) надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання 
договору мiж ПАТ «Центренерго» та ТОВ «ТВIН-ТРЕЙД» про обов’язковий ви-
куп ПАТ «Центренерго» належних акцiонеру акцiй на пiдставi статей 68, 69 
Закону України «Про акцiонернi товариства» на загальну суму 201 918,57 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 8 582 168 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ «Цен-
тренерго« за данними останньої фiнансової звiтностi становить 0,00235 
вiдсоткiв.

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно з пп. 20.1.1 п. 20.1 роздiлу 20 
Статуту ПАТ «Центренерго» до значних правочинiв незалежно вiд вартостi 
вiдносяться правочини, предметом яких є придбання акцiй.

14.07.2017 рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол 

№ 15/2017) надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання 
додаткової угоди №2 до договору оренди мiж ПАТ «Донбасенерго» та ПАТ «Цен-
тренерго» про продовження дiї договору оренди трансформатора енергоблоку 
№5 Вуглегiрської ТЕС ПАТ «Центренерго« з розмiром орендної плати за базо-
вий мiсяць оренди (серпень 2014р.) 102 000,00 грн. з ПДВ. Розмiр орендної 
плати за перший календарний мiсяць її нарахування визначається шляхом 
коригування орендної плати за базовий мiсяць (серпень 2014р.) на iндекси 
iнфляцiї за перiод з першого числа наступного за базовим мiсяця до останньо-
го числа першого мiсяця. Орендна плата за кожний наступний мiсяць визна-
чається шляхом коригування орендної плати за попереднiй мiсяць на iндекс 
iнфляцiї за звiтний мiсяць, розрахований Державною службою статистики Укра-
їни.

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 8 582 168 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ «Цен-
тренерго» за данними останньої фiнансової звiтностi становить 0,00119 
вiдсоткiв.

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно з пп. 20.1.1 п. 20.1 роздiлу 20 
Статуту ПАТ «Центренерго» до значних правочинiв незалежно вiд вартостi 
вiдносяться правочини, предметом яких є оренда нерухомого майна Товари-
ства.

14.07.2017 рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол 
№ 15/2017) надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання 
договору мiж ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбiнат» та ПАТ «Центр-
енерго» щодо оренди нерухомого майна ПАТ «Центренерго», яке облiковується 
на балансi Трипiльської ТЕС ПАТ «Центренерго» - частини будiвлi блочної на-
сосної станцiї №2 (iнв.№ 00000225) з розмiром орендної плати за перший ка-
лендарний мiсяць оренди 60 075,54 грн. з ПДВ. Орендна плата за кожний на-
ступний мiсяць визначається шляхом коригування орендної плати за попереднiй 
мiсяць на iндекс iнфляцiї за мiсяць, що передував попередньому.

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 8 582 168 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ «Цен-
тренерго» за данними останньої фiнансової звiтностi становить 0,0007 
вiдсоткiв.

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно з пп. 20.1.1 п. 20.1 роздiлу 20 
Статуту ПАТ «Центренерго» до значних правочинiв незалежно вiд вартостi 
вiдносяться правочини, предметом яких є оренда нерухомого майна Товари-
ства.

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 Громко Ярослав Андрiйович
Виконуючий обов’язки 
генерального директора 
ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

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

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

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

емітентом для розкриття інформації: http://banknew.dp.ua/innovaeditor/as-
sets/bank/zmina_15022017.pdf

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд

13.07.2017 № 441-рш/БТ "Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНОГО КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "НОВИЙ" до ка-
тегорiї неплатоспроможних", виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування
вкладiв фiзичних осiб прийнято рiшення вiд 13.07.2017 № 3012 "Про зап-
ровадження тимчасової адмiнiстрацiї в АКБ "НОВИЙ", згiдно з яким стро-
ком на один мiсяць з 14.07.2017 по 13.08.2017 включно запроваджено тим-
часову адмiнiстрацiю та призначено уповноважену особу Фонду гаранту-
вання вкладiв фiзичних осiб у ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИС-

ТВI "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ" (далi - АКБ "НО-
ВИЙ"), код ЄДРПОУ 19361982, МФО 305062, мiсцезнаходження: пр. К.
Маркса, 93, м. Днiпро, 49000.

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на
здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї в АКБ "НОВИЙ" призначено начальни-
ка вiддiлу монiторингу операцiй проблемних банкiв департаменту дистан-
цiйного та iнспекцiйного монiторингу дiяльностi банкiв Старцеву Тетяну Во-
лодимирiвну. Старцева Т. В. часткою в статутному капiталi АКБ "НОВИЙ"
не володiє. Непогашеної судимосте за злочини, вчиненi з корисливих мо-
тивiв, чи злочини у сферi господарства, службової дiяльностi посадова
особа не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 

Вiдповiдно до частини першої статтi 36 Закону України "Про систему га-
рантування вкладiв фiзичних осiб" з 14.07.2017 р. призупиняються всi пов-
новаження органiв управлiння АКБ "НОВИЙ" (Загальних зборiв, Спосте-
режної ради, Правлiння та внутрiшнього аудиту). Уповноважена особа
Фонду на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї вiд iменi Фонду набуває всi
повноваження органiв управляння АКБ "НОВИЙ" та органiв контролю з дня
початку тимчасової адмiнiстрацiї i до її припинення.

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

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

2. Найменування посади Уповноважена особа Фонду гарантування
вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї Стар-
цева Тетяна Володимирiвна 

17.07.2017 р.

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ"

(код ЄДРПОУ 35476945) повідомляє про прийняте рішення про про-
довження строку  діяльності Закритого недиверсифікованого венчурно-
го пайового інвестиційного фонду "Венчурні інвестиції" (ЄДРІСІ:
2331177) до 01 вересня  2026 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Дата вчинення дії: 17.07.17.
Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітен-

та
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ІНСТИТУТ РА-
ДIОТЕХНIЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ"

Код за ЄДРПОУ: 14309534
Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
Міжміський код, телефон та факс: (057) 738-32-00
Електронна поштова адреса:  common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.khar-

kov.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.niiri.com.ua
Текст повідомлення 

Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радi-
отехнiчних вимірювань" (Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Академi-
ка Павлова, б.271; код за ЄДРПОУ: 14309534) повідомляє:

1. 17.07.2017 р. у складі Правління ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням Нагля-
дової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 40 від 17.07.2017 р.) відбулися
наступні зміни - достроково припинено повноваження члена Правління Ла-
доні Юрія Васильовича. Повноваження припинено достроково 17.07.2017
р. на підставі наданої заяви про звільнення за власним бажанням. Ладоню
Ю.В. обрано членом Правління за рішенням Наглядової ради (протокол №
5 від 17.06.2014 р.) відповідно до Статуту Товариства зі строком повнова-
жень 5 років. На посаді члена Правління Ладоня Ю.В. перебував з
17.06.2014 р. по 17.07.2017 р. Ладоня Ю.В. акціями (часткою) у статутно-

му капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Ладоня Ю.В. непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на роз-
криття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персо-
нальних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про за-
хист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інфор-
мацію"). Замість Ладоні Ю.В. на посаду члена Правління ПАТ "АТ НДІРВ"
обрано Коробчук Тетяну Миколаївну.

2. 17.07.2017 р. у складі Правління ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням Нагля-
дової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 40 від 17.07.2017 р.) відбулися нас-
тупні зміни - обрано на посаду члена Правління Коробчук Тетяну Миколаїв-
ну до закінчення терміну повноважень діючого складу Правління ПАТ "АТ
НДІРВ", обраного Наглядовою радою ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 5 від
17.06.2014 р.) терміном на 5 років. Зміни відбулись у зв`язку з достроковим
припиненням повноважень Ладоні Ю.В. на посаді члена Правління ПАТ "АТ
НДІРВ", обраного рішенням Наглядової ради (протокол № 5 від 17.06.2014
р.). Коробчук Т.М. протягом останніх п`яти років обіймала наступні посади:
ПАТ "АТ НДІРВ" - начальник планово-економічного відділу, перший заступ-
ник директора. Коробчук Т.М. належить 17980 простих іменних акцій загаль-
ною номінальною вартістю 899 грн. 00 коп., що становить 0,0087% статут-
ного капіталу Товариства. Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що
ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних
даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. 

Голова правлiння-директор Верещак Олександр Петрович
17.07.2017 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №134, 19 липня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

60

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «БАНК ФОРВАРД» 
2. Код за ЄДРПОУ: 34186061
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 105
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон: +38 (044) 390-88-11; 

факс: +38 (044) 390-88-11
5. Електронна поштова адреса: 0800300880@forward-bank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.forward-bank.com/about/
disclosure/

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна скла-
ду посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) (прото-
кол №9 вiд 14.07.2017) Кошеленко Костянтина Борисовича з 17.07.2017 
обрано Заступником Голови Правління Банку. 

Змiст рiшення Спостережної ради Банку (протокол №9 вiд 14.07.2017): 
- обрати Кошеленко Костянтина Борисовича Заступником Голови Правлiння 
Банку з 17.07.2017.

Iнформацiя про посадову особу – Кошеленко Костянтин Борисович, 
паспорт СВ 144760, виданий Заводським РВ УМВС України в Запорізькій 
області 02 грудня.1999 року, посада – Заступник Голови Правління, част-
кою у статутному капiталi емiтента не володiє. 

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб емiтента: 
Кошеленко Костянтина Борисовича обрано Заступником Голови Правлiння 
Банку вiдповiдно до рiшення Спостережної ради Банку (протокол №9 вiд 
14.07.2017).

Iнформацiя про наявнiсть у посадової особи емiтента непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини - не має.

Iнформацiя щодо строку, на який призначено (обрано) особу: Кошелен-
ко Костянтина Борисовича обрано на посаду Заступника Голови Правління 
Банку на невизначений строк.

Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: попереднi посади: 

ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»
05.06.2012 – 28.02.2013 – заступник начальника по лівобережній Украї-

ні департаменту продажу та розвитку регіональної мережі
01.03.2013 – 21.01.2014 – заступник начальника департаменту продажу 

та розвитку регіональної мережі
22.01.2014 – 30.04.2015 – директор департаменту альтернативних ка-

налів продажу ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний 
банк»

12.05.2015 – 15.02.2016 – начальник управління продажів мережі відді-
лень банку Департаменту продажів та розвитку роздрібної мережі 
ТОВ  «ВЕНБЕСТ-БЕЗПЕКА»

17.02.2016 – 25.04.2016 – директор комерційний з роздрібних продажів 
ПАТ БАНК «ТРАСТ»

04.05.2016 – 10.05.2016 – керуючий Київської регіональної дирек-
ції

11.05.2016 – 30.06.2017 – заступник директора Департаменту роздріб-
них продажів

01.07.2016 – 17.07.2016 – директор Департаменту роздрібних продажів 
Київського регіону

18.07.2016 – 25.09.2016 – член Правління – директор Департаменту 
роздрібних продажів Київського регіону

26.09.2016 – 04.01.2017 – Голова Правління ТОВ «Фінансова компанія 
«Контрактовий дім»

26.01.2017 – 25.05.2017 – комерційний директор ТОВ «ІЗІ СОФТ»
26.05.2017 – 05.07.2017 - директор

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

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

Голова Правління
ПАТ «БАНК ФОРВАРД» ______________________ А.В. Кисельов

м. п. 17 липня 2017 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРВАРД»

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 
«Страхова компанія «АВТОРИТЕТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 34578000
3. Місцезнаходження: 04071 м. Київ, Щекавицька, 30/39, оф. 24
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-391-54-31, 044-207-11-80
5. Електронна поштова адреса: info@avtoritet-jsic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://avtoritet.emitents.net.
ua/ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-
ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол 

№ 24 від 17.07.2017 року) припинено повноваження Голови Наглядо-
вої ради ПрАТ «СК «АВТОРИТЕТ» Клименко Віктора Валерійовича. 
На посаді перебував з 15.09.2016 року. Клименок В. В. непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Клименок В. В. 
згоди на розкриття паспортних даних не надав.

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол 
№  24 від 17.07.2017 року) припинено повноваження Члена Наглядо-
вої ради ПрАТ «СК «АВТОРИТЕТ» Поливач Олени Олександрівни. На 
посаді перебувала з 15.09.2016 року. Поливач О. О. непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Поливач О. О. згоди на 
розкриття паспортних даних не надала.

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол 
№ 24 від 17.07.2017 року) обрано до складу Наглядової ради 
ПрАТ «СК «АВТОРИТЕТ», а рішенням Наглядової ради Товариства 

(протокол №6 від 17.07.2017 року) призначено на посаду Голови На-
глядової ради Товариства Нонко Ігора Володимровича, строком на 
3 роки. Нонко І. В. до обрання на посаду Голови Наглядової ради зай-
мав посади: директор ТОВ «ПЕРФЕКТО», директор ПАТ «ЛІКА ЛОГІС-
ТИК». Нонко І. В. непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Нонко І. В. згоди на розкриття паспортних даних не 
надав.

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол  
№ 24 від 17.07.2017 року) обрано до складу Наглядової ради  
ПрАТ «СК «АВТОРИТЕТ» Коваленко Володимира Васильовича, стро-
ком на 3 роки. Коваленко В. В. до обрання на посаду Члена Наглядо-
вої ради займав посади: Директор ТОВ «РК «СТАРЕ МІСТО», Дирек-
тор ПАТ «ФАКТОР-КРЕДИТ «ФЕНІКС». Коваленко В. В. непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Коваленко В. В. 
згоди на розкриття паспортних даних не надав.

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол №24 
від 17.07.2017 року) припинено повноваження Голови ревізійної комі-
сії (Ревізора) ПрАТ «СК «АВТОРИТЕТ» Петровської Олени Юріївни. 
На посаді перебувала з 15.09.2017 року. Петровська О. Ю. непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Петров-
ська О. Ю. згоди на розкриття паспортних даних не надала.

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол №24 
від 17.07.2017 року) обрано Головою ревізійної комісії (Ревізора)  
ПрАТ «СК «АВТОРИТЕТ» Клименко Віктора Валерійовича, строком на 
3 роки. До обрання на посаду Голови ревізійної комісії (Ревізора) зай-
мав посади: Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «АВТОРИТЕТ», за-
ступник директора ТОВ «СИСТЕМГЕЙТС». Клименко В. В. непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Клименко В. В. 
згоди на розкриття паспортних даних не надав.

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  Лесик П.В.
17.07.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОРИТЕТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

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

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

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

емітентом для розкриття інформації: http://banknew.dp.ua/innovaeditor/as-
sets/bank/zmina_15022017.pdf

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд

13.07.2017 № 441-рш/БТ "Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНОГО КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "НОВИЙ" до ка-
тегорiї неплатоспроможних", виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування
вкладiв фiзичних осiб прийнято рiшення вiд 13.07.2017 № 3012 "Про зап-
ровадження тимчасової адмiнiстрацiї в АКБ "НОВИЙ", згiдно з яким стро-
ком на один мiсяць з 14.07.2017 по 13.08.2017 включно запроваджено тим-
часову адмiнiстрацiю та призначено уповноважену особу Фонду гаранту-
вання вкладiв фiзичних осiб у ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИС-

ТВI "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ" (далi - АКБ "НО-
ВИЙ"), код ЄДРПОУ 19361982, МФО 305062, мiсцезнаходження: пр. К.
Маркса, 93, м. Днiпро, 49000.

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на
здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї в АКБ "НОВИЙ" призначено начальни-
ка вiддiлу монiторингу операцiй проблемних банкiв департаменту дистан-
цiйного та iнспекцiйного монiторингу дiяльностi банкiв Старцеву Тетяну Во-
лодимирiвну. Старцева Т. В. часткою в статутному капiталi АКБ "НОВИЙ"
не володiє. Непогашеної судимосте за злочини, вчиненi з корисливих мо-
тивiв, чи злочини у сферi господарства, службової дiяльностi посадова
особа не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 

Вiдповiдно до частини першої статтi 36 Закону України "Про систему га-
рантування вкладiв фiзичних осiб" з 14.07.2017 р. призупиняються всi пов-
новаження органiв управлiння АКБ "НОВИЙ" (Загальних зборiв, Спосте-
режної ради, Правлiння та внутрiшнього аудиту). Уповноважена особа
Фонду на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї вiд iменi Фонду набуває всi
повноваження органiв управляння АКБ "НОВИЙ" та органiв контролю з дня
початку тимчасової адмiнiстрацiї i до її припинення.

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

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

2. Найменування посади Уповноважена особа Фонду гарантування
вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї Стар-
цева Тетяна Володимирiвна 

17.07.2017 р.

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ"

(код ЄДРПОУ 35476945) повідомляє про прийняте рішення про про-
довження строку  діяльності Закритого недиверсифікованого венчурно-
го пайового інвестиційного фонду "Венчурні інвестиції" (ЄДРІСІ:
2331177) до 01 вересня  2026 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Дата вчинення дії: 17.07.17.
Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітен-

та
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ІНСТИТУТ РА-
ДIОТЕХНIЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ"

Код за ЄДРПОУ: 14309534
Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
Міжміський код, телефон та факс: (057) 738-32-00
Електронна поштова адреса:  common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.khar-

kov.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.niiri.com.ua
Текст повідомлення 

Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радi-
отехнiчних вимірювань" (Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Академi-
ка Павлова, б.271; код за ЄДРПОУ: 14309534) повідомляє:

1. 17.07.2017 р. у складі Правління ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням Нагля-
дової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 40 від 17.07.2017 р.) відбулися
наступні зміни - достроково припинено повноваження члена Правління Ла-
доні Юрія Васильовича. Повноваження припинено достроково 17.07.2017
р. на підставі наданої заяви про звільнення за власним бажанням. Ладоню
Ю.В. обрано членом Правління за рішенням Наглядової ради (протокол №
5 від 17.06.2014 р.) відповідно до Статуту Товариства зі строком повнова-
жень 5 років. На посаді члена Правління Ладоня Ю.В. перебував з
17.06.2014 р. по 17.07.2017 р. Ладоня Ю.В. акціями (часткою) у статутно-

му капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Ладоня Ю.В. непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на роз-
криття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персо-
нальних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про за-
хист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інфор-
мацію"). Замість Ладоні Ю.В. на посаду члена Правління ПАТ "АТ НДІРВ"
обрано Коробчук Тетяну Миколаївну.

2. 17.07.2017 р. у складі Правління ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням Нагля-
дової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 40 від 17.07.2017 р.) відбулися нас-
тупні зміни - обрано на посаду члена Правління Коробчук Тетяну Миколаїв-
ну до закінчення терміну повноважень діючого складу Правління ПАТ "АТ
НДІРВ", обраного Наглядовою радою ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 5 від
17.06.2014 р.) терміном на 5 років. Зміни відбулись у зв`язку з достроковим
припиненням повноважень Ладоні Ю.В. на посаді члена Правління ПАТ "АТ
НДІРВ", обраного рішенням Наглядової ради (протокол № 5 від 17.06.2014
р.). Коробчук Т.М. протягом останніх п`яти років обіймала наступні посади:
ПАТ "АТ НДІРВ" - начальник планово-економічного відділу, перший заступ-
ник директора. Коробчук Т.М. належить 17980 простих іменних акцій загаль-
ною номінальною вартістю 899 грн. 00 коп., що становить 0,0087% статут-
ного капіталу Товариства. Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що
ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних
даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. 

Голова правлiння-директор Верещак Олександр Петрович
17.07.2017 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Науково-дослiдний та проектний 
iнститут по збагаченню та агломерацiї 
руд чорних металiв "Механобрчормет"

2. Код за ЄДРПОУ 04689352
3. Місцезнаходження 50086 м. Кривий Рiг вул. Телевiзiйна, 3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

056-440-59-17 056-440-59-17

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

http://mekhanobrchormet.com.ua/pages/
view

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Згiдно Протоколу засiдання наглядової ради ПАТ НДПI «Механобрчор-

мет» №5 вiд 14.07.2017р. припинено повноваження генерального директо-

ра Товариства Фортуни Вадима Олександровича. та розiрвано з ним контр-
акт №728 вiд 10.02.2017. Не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття пас-
портних даних особою не надано.

Згiдно Протоколу засiдання наглядової ради ПАТ НДПI «Механобрчор-
мет» №5 вiд 14.07.2017р. обрано особою, яка тимчасово здiйснюватиме 
повноваження генерального директора ПАТ НДПI «Механобрчормет», 
Фортуну Вадима Олександровича до моменту визначення переможця кон-
курсного вiдбору керiвника Товариства та його призначення на посаду у 
порядку встановленому законодавством України та установчими докумен-
тами Товариства. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних да-
них особою не надано.

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 Фортуна Вадим Олександрович
В.о. генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.07.17
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ДОСЛIДНИй ТА ПРОЕКТНИй IНСТИТУТ 
ПО ЗБАГАЧЕННЮ ТА АГЛОМЕРАЦIЇ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛIВ “МЕХАНОБРЧОРМЕТ”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

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

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

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

емітентом для розкриття інформації: http://banknew.dp.ua/innovaeditor/as-
sets/bank/zmina_15022017.pdf

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд

13.07.2017 № 441-рш/БТ "Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНОГО КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "НОВИЙ" до ка-
тегорiї неплатоспроможних", виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування
вкладiв фiзичних осiб прийнято рiшення вiд 13.07.2017 № 3012 "Про зап-
ровадження тимчасової адмiнiстрацiї в АКБ "НОВИЙ", згiдно з яким стро-
ком на один мiсяць з 14.07.2017 по 13.08.2017 включно запроваджено тим-
часову адмiнiстрацiю та призначено уповноважену особу Фонду гаранту-
вання вкладiв фiзичних осiб у ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИС-

ТВI "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ" (далi - АКБ "НО-
ВИЙ"), код ЄДРПОУ 19361982, МФО 305062, мiсцезнаходження: пр. К.
Маркса, 93, м. Днiпро, 49000.

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на
здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї в АКБ "НОВИЙ" призначено начальни-
ка вiддiлу монiторингу операцiй проблемних банкiв департаменту дистан-
цiйного та iнспекцiйного монiторингу дiяльностi банкiв Старцеву Тетяну Во-
лодимирiвну. Старцева Т. В. часткою в статутному капiталi АКБ "НОВИЙ"
не володiє. Непогашеної судимосте за злочини, вчиненi з корисливих мо-
тивiв, чи злочини у сферi господарства, службової дiяльностi посадова
особа не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 

Вiдповiдно до частини першої статтi 36 Закону України "Про систему га-
рантування вкладiв фiзичних осiб" з 14.07.2017 р. призупиняються всi пов-
новаження органiв управлiння АКБ "НОВИЙ" (Загальних зборiв, Спосте-
режної ради, Правлiння та внутрiшнього аудиту). Уповноважена особа
Фонду на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї вiд iменi Фонду набуває всi
повноваження органiв управляння АКБ "НОВИЙ" та органiв контролю з дня
початку тимчасової адмiнiстрацiї i до її припинення.

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

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

2. Найменування посади Уповноважена особа Фонду гарантування
вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї Стар-
цева Тетяна Володимирiвна 

17.07.2017 р.

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ"

(код ЄДРПОУ 35476945) повідомляє про прийняте рішення про про-
довження строку  діяльності Закритого недиверсифікованого венчурно-
го пайового інвестиційного фонду "Венчурні інвестиції" (ЄДРІСІ:
2331177) до 01 вересня  2026 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Дата вчинення дії: 17.07.17.
Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітен-

та
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ІНСТИТУТ РА-
ДIОТЕХНIЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ"

Код за ЄДРПОУ: 14309534
Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
Міжміський код, телефон та факс: (057) 738-32-00
Електронна поштова адреса:  common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.khar-

kov.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.niiri.com.ua
Текст повідомлення 

Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радi-
отехнiчних вимірювань" (Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Академi-
ка Павлова, б.271; код за ЄДРПОУ: 14309534) повідомляє:

1. 17.07.2017 р. у складі Правління ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням Нагля-
дової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 40 від 17.07.2017 р.) відбулися
наступні зміни - достроково припинено повноваження члена Правління Ла-
доні Юрія Васильовича. Повноваження припинено достроково 17.07.2017
р. на підставі наданої заяви про звільнення за власним бажанням. Ладоню
Ю.В. обрано членом Правління за рішенням Наглядової ради (протокол №
5 від 17.06.2014 р.) відповідно до Статуту Товариства зі строком повнова-
жень 5 років. На посаді члена Правління Ладоня Ю.В. перебував з
17.06.2014 р. по 17.07.2017 р. Ладоня Ю.В. акціями (часткою) у статутно-

му капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Ладоня Ю.В. непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на роз-
криття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персо-
нальних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про за-
хист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інфор-
мацію"). Замість Ладоні Ю.В. на посаду члена Правління ПАТ "АТ НДІРВ"
обрано Коробчук Тетяну Миколаївну.

2. 17.07.2017 р. у складі Правління ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням Нагля-
дової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 40 від 17.07.2017 р.) відбулися нас-
тупні зміни - обрано на посаду члена Правління Коробчук Тетяну Миколаїв-
ну до закінчення терміну повноважень діючого складу Правління ПАТ "АТ
НДІРВ", обраного Наглядовою радою ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 5 від
17.06.2014 р.) терміном на 5 років. Зміни відбулись у зв`язку з достроковим
припиненням повноважень Ладоні Ю.В. на посаді члена Правління ПАТ "АТ
НДІРВ", обраного рішенням Наглядової ради (протокол № 5 від 17.06.2014
р.). Коробчук Т.М. протягом останніх п`яти років обіймала наступні посади:
ПАТ "АТ НДІРВ" - начальник планово-економічного відділу, перший заступ-
ник директора. Коробчук Т.М. належить 17980 простих іменних акцій загаль-
ною номінальною вартістю 899 грн. 00 коп., що становить 0,0087% статут-
ного капіталу Товариства. Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що
ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних
даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. 

Голова правлiння-директор Верещак Олександр Петрович
17.07.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
стосовно проведення позачергових загальних зборів акціонерів

 Шановний акціонер, 
 Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АП-

ТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ», у відповідності до ст. 35 ЗУ «Про акціонерні 
товариства» за №514-VI від 17.09.2008 року (зі змінами та доповненнями) 
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ», іденти-
фікаційний код 23512228 

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 21 серпня 2017 
року, об 11:00, місце проведення: місто Київ, 04080, вул. Кирилівська, буди-
нок 40-Р, 4-й поверх;

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: початок реєстрації о 10:40, закінчення об 10:55;

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: дата складання 17 серпня 2017 року, час складання 
24:00

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним

1. Обрання лічильної комісії та встановлення порядку голосування.
2. Обрання голови, секретаря зборів.
3. Про укладання Приватним акціонерним товариством «АПТЕЧНІ 

СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ» (далі — Товариство) договору іпотеки з ПАТ АБ 
«ПІВДЕННИЙ» щодо передачі в іпотеку нерухомості, для забезпечення 

виконання зобов’язань за кредитним договором № GC2011-00039 от 
27.07.2011 

4. Про надання повноважень на підписання / укладання від імені Това-
риства відповідних угод.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати 
надсилання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери 
мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного за адресою: місто Київ, 04080, вул. 
Кирилівська, будинок 40-Р, 4-й поверх, кімната 404, з 9-00 до 18-00, а також 
в день проведення зборів за місцем їх проведення з 9-00, особа відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор 
товариства Цимбал В. О. 

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів необхідно мати 
при собі:

- акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, перед-
бачений чинним законодавством України;

- представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу та довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану 
відповідно до законодавства України.

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право вносити не пізні-
ше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а саме до 01.08.2017 р.

Голова Наглядової ради ПрАТ «АС ФАРМА КИЇВ» 
Шмалєєв Ю. Б.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №134, 19 липня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РОМЕНСЬКИй ЗАВОД 

«ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА»
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 ТОВА-
РИСТВО «РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 00235890
3. Місцезнаходження: 42000,Сумська область, м. Ромни, вул. Гетьма-

на Мазепи,2В
4. Міжміський код, телефон та факс: 05448 22774
5. Електронна поштова адреса: rzt@sm.ukrtel.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.rzt.com.ua
7. Вид особливої інформації : відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Згідно Наказу товариства № 188-К від 14.07.2017 припинити повно-
важення головного бухгалтера Тельцової Любові Іванівни в ПАТ «РЗТ» у 
зв’язку з зміною найменування (типу) ПАТ «РЗТ» на ПрАТ «РЗТ» . Особа 
згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акціями товариства не 
володіє. Перебувавала на даній посаді з 16.08.2011 року. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно Наказу товариства № 188-К від 14.07.2017 приступити до по-
вноваження головного бухгалтера в ПрАТ «РЗТ Тельцової Любові Іванів-
ни в ПАТ «РЗТ» у зв’язку з зміною найменування (типу) ПАТ «РЗТ» на 
ПрАТ «РЗТ» . Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 
Акціями товариства не володіє. , інші посади, які обіймала ця особа за 
останні 5 років – головний бухгалтер ПАТ «РЗТ» Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. В.о.голови правління ______________         Дьяконов М.О. 
Підпис       прізвище, ініціали керівника

М.П.                  14.07.2017 року
(дата)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИй 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИй ВЕНЧУРНИй 

КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД 
«УСПІШНИй» 

повідомляє про втрату свідоцтва про реестрацію випуску 
акцій корпоративного інвестиційного фонду № №001050 від 
16.09.2016. 

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ростенський кар'єр»
2. Код за ЄДРПОУ: 00292422
3. Місцезнаходження: 11509 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Со-

сновського, 67
4. Міжміський код, телефон та факс: 04142-3-21-18, 04142-3-21-18
5. Електронна поштова адреса: Kor_kar@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.unigran.ua/ua/?cat=5
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення 
14.07.2017р. Публічним акціонерним товариством «Коростенський кар'єр» 

отримано перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах, з 
якого стало відомо, що частка власника юридичної особи - Товариство з обме-
женою відповідальністю «Юнігран» (Україна), реєстраційний код 24584514, міс-
це знаходження: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 20В збільшилась з 18,571254% 
(593 775 штук ) до 18,694296 % (597 709 штук) простих іменних акцій.

Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни 
розміру пакета акцій - 23,1022% (593 775 штук), розмір частки акціонера в 
загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій - 
23,22848% (597 709 штук)

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

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

2. Голова правління  Ярмолюк Олександр Миколайович
17.07.2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИй КАР’ЄР»

АТ «ТАСКОМБАНК» 
Повідомлення 

про встановлення процентної ставки по облігаціях 
АТ «ТАСКОМБАНК» серії Е 

(код ЄДРПОУ 09806443, місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Си-
мона Петлюри, 30, тел./факс (44) 3932555, e-mail: a.karelin@
tascombank.com.ua, www.tascombank.com.ua)

Повідомляємо про встановлення процентної ставки по облігаціям 
АТ  «ТАСКОМБАНК» серії Е на 13-16 процентні періоди (з 11.08.2017р. 
по 09.08.2018р.) в розмірі 16% річних.

Спостережна Рада АТ «ТАСКОМБАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

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

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

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

емітентом для розкриття інформації: http://banknew.dp.ua/innovaeditor/as-
sets/bank/zmina_15022017.pdf

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд

13.07.2017 № 441-рш/БТ "Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНОГО КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "НОВИЙ" до ка-
тегорiї неплатоспроможних", виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування
вкладiв фiзичних осiб прийнято рiшення вiд 13.07.2017 № 3012 "Про зап-
ровадження тимчасової адмiнiстрацiї в АКБ "НОВИЙ", згiдно з яким стро-
ком на один мiсяць з 14.07.2017 по 13.08.2017 включно запроваджено тим-
часову адмiнiстрацiю та призначено уповноважену особу Фонду гаранту-
вання вкладiв фiзичних осiб у ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИС-

ТВI "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ" (далi - АКБ "НО-
ВИЙ"), код ЄДРПОУ 19361982, МФО 305062, мiсцезнаходження: пр. К.
Маркса, 93, м. Днiпро, 49000.

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на
здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї в АКБ "НОВИЙ" призначено начальни-
ка вiддiлу монiторингу операцiй проблемних банкiв департаменту дистан-
цiйного та iнспекцiйного монiторингу дiяльностi банкiв Старцеву Тетяну Во-
лодимирiвну. Старцева Т. В. часткою в статутному капiталi АКБ "НОВИЙ"
не володiє. Непогашеної судимосте за злочини, вчиненi з корисливих мо-
тивiв, чи злочини у сферi господарства, службової дiяльностi посадова
особа не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. 

Вiдповiдно до частини першої статтi 36 Закону України "Про систему га-
рантування вкладiв фiзичних осiб" з 14.07.2017 р. призупиняються всi пов-
новаження органiв управлiння АКБ "НОВИЙ" (Загальних зборiв, Спосте-
режної ради, Правлiння та внутрiшнього аудиту). Уповноважена особа
Фонду на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї вiд iменi Фонду набуває всi
повноваження органiв управляння АКБ "НОВИЙ" та органiв контролю з дня
початку тимчасової адмiнiстрацiї i до її припинення.

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

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

2. Найменування посади Уповноважена особа Фонду гарантування
вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї Стар-
цева Тетяна Володимирiвна 

17.07.2017 р.

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ"

(код ЄДРПОУ 35476945) повідомляє про прийняте рішення про про-
довження строку  діяльності Закритого недиверсифікованого венчурно-
го пайового інвестиційного фонду "Венчурні інвестиції" (ЄДРІСІ:
2331177) до 01 вересня  2026 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Дата вчинення дії: 17.07.17.
Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітен-

та
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ІНСТИТУТ РА-
ДIОТЕХНIЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ"

Код за ЄДРПОУ: 14309534
Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
Міжміський код, телефон та факс: (057) 738-32-00
Електронна поштова адреса:  common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.khar-

kov.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.niiri.com.ua
Текст повідомлення 

Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радi-
отехнiчних вимірювань" (Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Академi-
ка Павлова, б.271; код за ЄДРПОУ: 14309534) повідомляє:

1. 17.07.2017 р. у складі Правління ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням Нагля-
дової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 40 від 17.07.2017 р.) відбулися
наступні зміни - достроково припинено повноваження члена Правління Ла-
доні Юрія Васильовича. Повноваження припинено достроково 17.07.2017
р. на підставі наданої заяви про звільнення за власним бажанням. Ладоню
Ю.В. обрано членом Правління за рішенням Наглядової ради (протокол №
5 від 17.06.2014 р.) відповідно до Статуту Товариства зі строком повнова-
жень 5 років. На посаді члена Правління Ладоня Ю.В. перебував з
17.06.2014 р. по 17.07.2017 р. Ладоня Ю.В. акціями (часткою) у статутно-

му капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не володіє. Ладоня Ю.В. непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на роз-
криття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персо-
нальних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про за-
хист персональних даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інфор-
мацію"). Замість Ладоні Ю.В. на посаду члена Правління ПАТ "АТ НДІРВ"
обрано Коробчук Тетяну Миколаївну.

2. 17.07.2017 р. у складі Правління ПАТ "АТ НДІРВ" за рішенням Нагля-
дової ради ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 40 від 17.07.2017 р.) відбулися нас-
тупні зміни - обрано на посаду члена Правління Коробчук Тетяну Миколаїв-
ну до закінчення терміну повноважень діючого складу Правління ПАТ "АТ
НДІРВ", обраного Наглядовою радою ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 5 від
17.06.2014 р.) терміном на 5 років. Зміни відбулись у зв`язку з достроковим
припиненням повноважень Ладоні Ю.В. на посаді члена Правління ПАТ "АТ
НДІРВ", обраного рішенням Наглядової ради (протокол № 5 від 17.06.2014
р.). Коробчук Т.М. протягом останніх п`яти років обіймала наступні посади:
ПАТ "АТ НДІРВ" - начальник планово-економічного відділу, перший заступ-
ник директора. Коробчук Т.М. належить 17980 простих іменних акцій загаль-
ною номінальною вартістю 899 грн. 00 коп., що становить 0,0087% статут-
ного капіталу Товариства. Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що
ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних
даних"; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. 

Голова правлiння-директор Верещак Олександр Петрович
17.07.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“КИЇВ-ДНIПРОВСЬКЕ МIЖГАЛУЗЕВЕ 
ПIДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО 

ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Київ-Днiпровське мiжгалузеве 
пiдприємство промислового 
залiзничного транспорту"

2. Код за ЄДРПОУ 04737111
3. Місцезнаходження 02092 м.Київ вул. Алма-Атинська, 37
4. Міжміський код, телефон та 
факс

574-18-14 (044) 568-79-52

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

http://mppzt.com.ua/documents/
dokuments_mppzt/13072017.htm

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Наказом в.о. голови правлiння ПрАТ «Київ-Днiпровське МППЗТ» №128/

ос вiд 13.07.2017 року звiльнена вiд виконання обов`язкiв начальника 
управлiння фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «Київ-Днiпровське 
МППЗТ». Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не-
має. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

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 Скорик Олександр Вiталiйович
В.о. голови правлыння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.07.13
(дата)
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1. ТОВ АБСОЛЮТ ОФІС 32

2. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «НОВИЙ» 61

3. ПРАТ АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ 61

4. ПАТ АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ 59

5. ПАТ АТП-1 30

6. ПАТ БАНК ФОРВАРД 60

7. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 58

8. ПАТ БТА БАНК 30

9. АТ ЗНВКІФ «УСПІШНИЙ» 62

10. ТОВ І.С. ІНВЕСТ 57

11. ПАТ КВАРЦСАМОЦВІТИ 33

12. ПРАТ КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

62

13. ТОВ КИЇВРЕСУРСБУД 58

14. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР’ЄР 32

15. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР’ЄР 62

16. ПАТ КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 56

17. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН 30

18. ПРАТ МАРІУПОЛЬ-АВТО 31

19. ПРАТ МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ 33

20. ПРАТ МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ 56

21. ПАТ МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ 57

22. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «РАССВЕТ-ЕНЕРГО» 33

23. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО ЗБАГАЧЕННЮ ТА 
АГЛОМЕРАЦІЇ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ «МЕХАНОБРЧОРМЕТ»

61

24. ПРАТ НЕО ВІТА 34

25. ПРАТ ПРОМВИБУХ 33

26. ПАТ РАССВЕТ 29

27. ПРАТ РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА» 62

28. ПАТ СБЕРБАНК 56

29. ПРАТ СК «АВТОРИТЕТ» 60

30. ПРАТ СКІФ 31

31. ТОВ СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ 62

32. ПАТ ТАСКОМБАНК 62

33. ПРАТ ТЕХНОЛОГІЯ 31

34. ПРАТ У ВАЛЕНТИНИ 32

35. ПАТ УКРСОЦБАНК 57

36. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 33

37. ПАТ ХІМБУДМОНТАЖ 58

38. ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 59

39. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ 31

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 № 17134
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
18.07.2017 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


