
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
28.11.2017  м. Київ  № 843

Про внесення змін до дея-
ких нормативно-правових 
актів Комісії щодо викорис-
тання печаток

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
20 грудня 2017 р. за № 1542/31410

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо використання печаток юридичними особами та 
фізичними особами - підприємцями»

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

1. Унести до Порядку зупинення дії та анулювання лі-
цензії на окремі види професійної діяльності на фондо-
вому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 14 травня 2013 року № 816, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за  
№ 862/23394 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 19 розділу IV слова «та за-
свідчену печаткою» виключити;

2) у додатку літери «М.П.» та слова «(за наявності)» 
виключити.

2. В абзаці другому пункту 3 розділу V Порядку форму-
вання та ведення державного реєстру фінансових уста-
нов, які надають фінансові послуги на ринку цінних папе-
рів, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2015 
року № 2030, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 22 грудня 2015 року за № 1614/28059, слова «за-
свідчується печаткою (за наявності) та» виключити.

3. Унести до Типового договору андеррайтингу, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 18 вересня 2012 року № 1240, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 листопа-
да 2012 року за № 1949/22261 (зі змінами), такі зміни:

1) у пунктах 4.3, 4.5 розділу IV слова «та печаткою», 
«(за наявності)» виключити;

2) у розділі XIV літери «М.П.» виключити. 
4. Унести до Положення про рекламу цінних паперів 

та фондового ринку, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
22 січня 2013 року № 63, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 12 лютого 2013 року за № 247/22779 (зі 
змінами), такі зміни: 

1) в абзаці третьому пункту 2.1 розділу II слова «та 
печаткою (за наявності) рекламодавця» виключити; 

2) у додатку літери «М.П.» та слова «(за наявності)» 
виключити.

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 843 від 28.11.2017 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ

№5 (2758) 09.01.2018 р.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5. Унести до Порядку надання погодження на ство-
рення професійним учасником фондового ринку відо-
кремленого підрозділу за межами України, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 06 листопада 2012 року № 1583, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лис-
топада 2012 року за № 1999/22311 (зі змінами), такі 
зміни:

1) у розділі III: 
абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
«Заява та документи, що подаються до Комісії згідно з 

цим Порядком, мають бути викладені державною мовою 
з урахуванням вимог Закону України «Про засади дер-
жавної мовної політики» без виправлень та неточностей, 
підписані уповноваженою особою ліцензіата. У разі якщо 
документ має більше ніж один аркуш, він повинен бути 
прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою 
особою ліцензіата.»;

у підпункті 3.3 пункту 3 слова «та печаткою ліцензіата 
(за наявності)» виключити;

2) у додатках 1, 2 літери «М.П.» та слова «(за наявнос-
ті)» виключити. 

6. Департаменту методології регулювання професій-
них учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забез-
печити подання цього рішення на державну реєстрацію 
до Міністерства юстиції України.

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

8. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

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

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на членів Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку Д. Тарабакіна та О. Панченко.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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, дирек-
тора департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку, відповідно до пункту 5 розділу ІV Поло-
ження про порядок припинення пайового інвестиційного 
фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 19.11.2013 №2605, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за 
№2128/24660 (зі змінами) та наданих документів Товари-
ством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управ-
ління активами «Фреско», що є правонаступником Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Атланта»: 65045, Одеська обл.,  
м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 40, приміщення 501, іденти-
фікаційний код юридичної особи 35566733, на скасування 
реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового 
венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного 
фонду «Фаворит», у зв’язку з його ліквідацією. Скасовано 
реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового 
венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного 
фонду «Фаворит» Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Компанія з управління активами «Фреско»: на за-
гальну суму 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, у кіль-
кості 100 000 (сто тисяч) штук, номінальною вартістю 
1000,00 (одна тисяча) гривень. Скасовано реєстрацію прос-
пекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового венчур-
ного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду 
«Фаворит» Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «Фреско», що зареєстро-
ваний 29.12.2008 року Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реєстра-
цію випуску інвестиційних сертифікатів пайового 
венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного 

фонду «Фаворит» Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Компанія з управління активами «Фреско» від 
29.12.2008 року № 1483, що видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку.– розпорядження 
№  0298-СІ від 03 січня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі  
п. 9 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року  
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 27.12.2017 №1003420476 про 
внесення 07.07.2011 запису про державну реєстрацію 
припинення ТоВ «Чексіл-Трансфер» (правонаступника 
ЗАТ «Чексіл - Трансфер») (код за ЄДРПОУ 24554861, вул. 
Щорса, 66, м. Чернігів, 14014) за рішенням засновників в 
результаті ліквідації та інформації, що отримано від де-
партаменту Комісії у Центральному регіоні службовою 
запискою від 18.12.2017 №22/02/02/142. Скасовано реє-
страцію випуску акцій ЗАТ «Чексіл - Трансфер» (код за 
ЄДРПОУ 24554861). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ЗАТ  «Чексіл - Трансфер» (код за ЄДРПОУ 24554861) 
від 21.03.2006 року № 138/1/06, видане Державною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 2-Кф-С-А від 05 січня 2018 року.

05.01.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
«ТРоЯНIВСЬКЕ»

2. Код за ЄДРПОУ 30184563
3. Місцезнаходження 01001, мiсто Київ, провулок 

Музейний, 2 лiтера В
4. Міжміський код, телефон та факс +380679937115 +380679937115
5. Електронна поштова адреса at59@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://smida.gov.ua/site/30184563/

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

II. Текст повідомлення
дата 
вчинення 
дії 

Зміни 
(призна-

чено 
або 

звільне-
но)

Поса-
да

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

найменуван-
ня юридичної 

особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 

ідентифіка-
ційний код 
за ЄдРПоУ 
юридичної 

особи

Володіє 
часткою в 
статутно-

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
20.12.2017 припине-

но 
повно-

важення

дирек-
тор

Варава Нiна 
Валерiївна

0

Зміст інформації:
20.12.2017 року акцiонер прийняв рiшення припинити повноваження ди-
ректора Товариства Варави Нiни Валерiївни з 20 грудня 2017 року. Не 
давала згоду на розголошення особистих даних. Не судима.
20.12.2017 обрано дирек-

тор
Коновал 
Руслан 

Михайлович

0

Зміст інформації:
20.12.2017 року рiшенням акцiонера директором товариства обрано 
Коновала Руслана Михайловича з 21.12.2017 року на невизначений 
строк. Не надав згоди на розголошення особистих даних. Вища технiчна 
освiта. Не судимий.
21.12.2017 обрано Голова 

Нагля-
дової 
ради

Попова Алєся 
Олександрiвна

100

Зміст інформації:
21.12.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства обрано головою На-
глядової ради Попову Алєсю Олександрiвну з 21.12.2017 року. Згоди на 
розголошення особистих даних на надала. Освiта повна вища. Не судима.
20.12.2017 обрано член 

Нагля-
дової 
ради

Одрiна Тетяна 
Євгенiївна

0

Зміст інформації:
20.12.2017 року рiшенням акцiонера Попова Сергiя Олександровича, 
представника акцiонера Попової А.О., яка володiє 100% часткою у ста-
тутному капiталi розмiром 163000,00 грн., призначено членом Наглядо-
вої ради безстроково. Згоди на розголошення особистих даних не нада-
вав. Освiта повна вища. Не судимий.
20.12.2017 обрано член 

Нагля-
дової 
ради

Попов Сергiй 
Олександро-

вич

0

Зміст інформації:
20.12.2017 року рiшенням акцiонера Попова Сергiя Олександровича, 
представника акцiонера Попової А.О., яка володiє часткою 100% в ста-
тутному капiталi товариства в розмiрi 163000,00 грн. призначено членом 
Наглядової ради безстроково. Освiта повна вища. Не судимий. Ранiше 
безробiтнiй. 

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 КОНОВАЛ РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.12.2017
(дата)

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 наймену-
вання емітента

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ТРоЯНIВСЬКЕ»

2. Код за ЄДРПОУ 30184563
3. Місцезнаходження 01001, мiсто Київ, провулок Музейний, 2 лiтера В
4. Міжміський код, 
телефон та факс

+380679937115 +380679937115

5. Електронна 
поштова адреса

at59@atrep.com.ua

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

https://smida.gov.ua/site/30184563/

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про набуття прямо або опосередковано 
особою (особами, що діють спільно) з урахуван-
ням кількості акцій, які належать їй та її афілійо-
ваним особам: контрольного пакета у розмірі 50 і 
більше відсотків простих акцій акціонерного 
товариства; значного контрольного пакета у 
розмірі 75 і більше відсотків простих акцій 
публічного акціонерного товариства; домінуючого 
контрольного пакета у розмірі 95 і більше 
відсотків простих акцій акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
№ 
з/п

дата 
повідо-
млення 
емітента 
особою, 

що 
здійснює 

облік 
права 

власності 
на акції в 
депози-
тарній 

системі, 
або 

акціоне-
ром 

(власни-
ком)

Повне 
найменуван-
ня юридичної 

особи 
- власника 
(власників) 

або прізвище, 
імя, по 

батькові (за 
наявності) 
- фізичної 

особи 
-власника 

(власників) 
пакета акцій

Ідентифікацій-
ний код згідно 

з Єдиним 
державним 
реєстром 

юридичних 
осіб, фізичних 
осіб - підпри-

ємців та 
громадських 
формувань 

(для юридич-
ної особи - ре-
зидента), код/

номер з 
торговельного, 

банківського 
чи судового 

реєстру, 
реєстраційного 

посвідчення 
місцевого 

органу влади 
іноземної 

держави про 
реєстрацію 
юридичної 
особи (для 
юридичної 

особи 
- нерезидента)

Розмір 
частки 

акціоне-
ра 

(власни-
ка) до 

зміни (у 
відсотках 

до 
статутно-

го 
капіталу)

Розмір 
частки 

акціонера 
(власника) 
після зміни 

(у відсо-
тках до 

статутного 
капіталу)

1 2 3 4 5 6
1 26.12.2017 фiзична особа не передбачено 0.00 100.00
Зміст інформації:
Фiзична особа (не надала дозволу на розголошення даних) 20.12.2017 
року набула право власностi на частку 100% статутного капiталу товари-
ства, що становить 1630 акцiй, iз яких всi голосуючi. Протягом 12 мiсяцiв, 
що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття 
змiн, вiдчуження акцiй не здiйснювалось.

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 КОНОВАЛ РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.12.2017
(дата)
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ПРИВАТНЕ ПІдПРИЄмСТВо 
«СИХІВСЬКЕ»

Додаток 21
до Положення про порядок здійснення  

емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних  
фінансових організацій та їх обігу

(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)
ЗВІТ

про результати розміщення облігацій
ПРИВАТНЕ ПІдПРИЄмСТВо «СИХІВСЬКЕ»  

код за ЄдРПоУ33562356
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 89/2/2017-Т .
Дата реєстрації «01» листопада 2017 року. 

Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій 
10 грудня 2017 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом 
емісії облігацій)

 10 грудня 2017 року

фактична  18 грудня 2017 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для 
розміщення (згідно з проспек-
том емісії облігацій)

 536 610 (П'ятсот тридцять шiсть тисяч 
шiстсот десять) штук

фактично розміщених  536 610 (П'ятсот тридцять шiсть тисяч 
шiстсот десять) штук

4. Загальна номінальна 
вартість випуску (серії) 
облігацій:
які пропонувалися для 
розміщення (згідно з 
тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), 
грн

 44 538 630,00 (Сорок чотири мільйони 
п'ятсот тридцять вiсiм тисяч шiстсот 
тридцять грн. 00 коп.)

фактично розміщених, грн  44 538 630,00 (Сорок чотири мільйони 
п'ятсот тридцять вiсiм тисяч шiстсот 
тридцять грн. 00 коп.)

5. Загальна сума залучених 
коштів від розміщення випуску 
(серії) облігацій, грн

 44 538 630,00 (Сорок чотири мільйони 
п'ятсот тридцять вiсiм тисяч шiстсот 
тридцять грн. 00 коп.)

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) 
ради**

Кількість (шт.):-
Сума, сплачена за облігації (грн):-

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.):-

Сума, сплачена за облігації (грн):-
Облігації, придбані працівника-
ми емітента**

Кількість (шт.):-
Сума, сплачена за облігації (грн):

6. Кількість облігацій, що 
обліковуються на рахунку в 
цінних паперах емітента за 
результатами повернення 
внесків, унесених в оплату за 
облігації, усім особам, які 
зробили ці внески***

 -

7. Загальна сума повернутих 
внесків, унесених в оплату за 
облігації, усім особам, які 
зробили ці внески, грн***

 -

Затверджено: Директор Кучма Тарас Євгенович
Від емітента*: Директор Кучма Тарас Євгенович
Від Центрального депозитарію цінних паперів: Начальник управління 

депозитарної діяльності та відповідального зберігання ЦП М. Адамов-
ська 

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про 

результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску обліга-
цій.

Зареєстровано: НКЦПФР Т.в.о. директора департаменту корпоратив-
ного управління та корпоративних фінансів Н.Хохлова 28.12.2017

Повне найменування емітента: 

організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за ЄдРПоУ 
емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та факс 
емітента:
Електронна поштова адреса:
Вид відомостей:

ПУбЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ВЕСКо»

Публічне акціонерне товариство

00282049
84205, донецька область, м. друж-
ківка, вул. Індустріальна, буд.2 

(06267) 3-45-42, 3-29-16
grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
Відомості про прийняття рішен-
ня про надання згоди на вчи-
нення правочинів, щодо вчи-
нення яких є заінтересованість

Текст повідомлення:
04 сiчня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №48) 

прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчи-
нення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отримання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд Приватного 
акцiонерного товариства «Огнеупорнеруд», Донецька обл., Добропiльський 
район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 
24464945, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є 
предметом правочину становить 25 000 000,00 грн. Вартiсть активiв  
ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення 
суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» 
становить 1,2490%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових 
коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома пла-
тежами); повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за 
розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути 
зроб лений не пiзнiше 06.04.2018 року; фiнансова допомога може бути по-
вернена Позичальником достроково.

Вартiсть активiв емiтента вказана станом на 31.12.2016 року, оскiльки 
фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

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

Генеральний директор  Є.В. цимарман

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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Шановні акціонери! 

ПАТ «АЛЬфА - бАНК» 
повідомляє підсумки голосування з питань порядку денного 

позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬфА - бАНК»,
що відбулись 28 грудня 2017 року.

Всього для участі упозачергових Загальних Зборах Акціонерів 
ПАТ  «АЛЬФА - БАНК» було зареєстровано 2-х акціонерів(їх представ-
ників) із загальною кількістю простих (голосуючих) акцій121 797 564 
660штук.Зареєстровані для участі впозачергових Загальних Зборах Ак-
ціонерів ПАТ  «АЛЬФА-БАНК» акціонери сукупно є власниками 100 % 
голосуючих акцій.

Інформація щодо підсумків голосування з питань порядку денного 
позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК», що 
відбулись 28.12.2017 року, надана нижче у вигляді кількості голосів, що 
були віддані «За», «Проти» прийняття рішення з відповідного питання, 
«Утримались» від голосування або «Не голосували» з такого питання 
або які не враховувались при підрахунку голосів у зв’язку з недійсністю 
бюлетенів для голосування, а також у вигляді відсотків від загальної 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачер-
гових Загальних Зборах Акціонерів.

Питання 1.Обрання лічильної комісії позачергових Загальних Збо-
рів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Вирішили:Обрати лічильну комісію в складі: Павлюк Сергій Вікторо-
вич - член комісії, Голова. 

Повноваження обраного складу лічильної комісії діють до обрання її 
нового складу на наступних Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-
БАНК».

Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660голосів або100%; 
«Проти» - 0 голосів або0% ; «Утримались» - 0голосів або0%;«Не голо-
сували» - 0 голосів або 0 % ; «Недійсні» - 0 голосів або 0%.

Питання2.Затвердження регламенту позачергових Загальних Збо-
рів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Вирішили:Затвердити регламент позачергових Загальних Зборів Ак-
ціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660голосів або100%; 
«Проти» - 0голосів або0% ; «Утримались» - 0голосів або0%; «Не голо-
сували» - 0 голосів або 0 %; «Недійсні» - 0 голосів або 0%.

Питання 3.Прийняття рішення про припинення повноважень Голо-
ви та членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Вирішили:3.1. Припинити повноваження Голови Спостережної Ради 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» Авена Петра Олеговича та інших членів Спосте-
режної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК»: Карімова Ільдара Альфредовича 
(IldarAlfredovichKarimov), Бакстера Эндрю Джона (AndrewBaxter), Галіє-
ва Ернеста Едуардовича, Архіпова Іллі Валерійовича.

3.2. Рішення про припинення повноважень Голови та інших членів 
Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» вступає в силу с моменту об-
рання нового складу Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом 
кумулятивного голосування в кількості осіб, визначеній цими позачер-
говими Загальними Зборами Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Підсумки голосування:«За» - 121 797 564 660голосів або100%; 
«Проти» - 0голосів або0% ; «Утримались» - 0голосів або0%; «Не голо-
сували» - 0 голосів або 0 %; «Недійсні» - 0 голосів або 0%.

Питання 4.Затвердження кількісного складу Спостережної Ради 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Вирішили:Затвердити склад Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-
БАНК» у кількості 7 осіб.

Підсумки голосування:«За» - 121 797 564 660голосів або100%; 
«Проти» - 0голосів або0% ; «Утримались» - 0голосів або0%; «Не голо-
сували» - 0 голосів або 0 %; «Недійсні» - 0 голосів або 0%.

Питання 5.Обрання Голови та членів Спостережної Ради 
ПАТ«АЛЬФА-БАНК».

Вирішили: Згідно з результатами кумулятивного голосування до 
складу Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» обрані: Незалежний 
член Спостережної Ради, Голова Спостережної Ради Шведлер Мартін 
(SchwedlerMartin) - 121 797 564 660 голосів; Представник акціонера ЕЙ-
БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABH UKRAINE LIMITED) Авен Петро Олего-
вич (PetrOlegovichAven) - 121 797 564 660 голосів; Представник акціо-
нера ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABH UKRAINE LIMITED) Карімов 
Ільдар Альфредович (IldarAlfredovichKarimov) - 121 797 564 660 голо-
сів; Представник акціонера ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ABH 
UKRAINE LIMITED) Бакстер Эндрю Джон (AndrewJohnBaxter) -  
121 797 564 660 голосів; Представник акціонера ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН 
ЛІМІТЕД (ABH UKRAINE LIMITED) СантдасаніНареш (NareshSantdasani)  - 
121 797 564 660 голосів; Незалежний член Спостережної Ради Архіпов  
Ілля Валерійович (IlyaArkhipov) - 121 797 564 660 голосів; Незалежний  
член Спостережної Ради Галієв Ернест Едуардович (ErnestGaliev)  -  
121 797 564 660 голосів.

Питання 6.Затвердження умов цивільно-правових договорів, які бу-
дуть укладатись з Головою та іншими членами Спостережної Ради 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК»; обрання осіб, уповноважених на підписання 
цивільно-правових договорів з Головою та іншими членами Спостереж-
ної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Вирішили: 6.1.Затвердити:- умови цивільно-правового договору, 
який буде укладатись з Головою Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-
БАНК»; - умови цивільно-правового договору, який буде укладатись з 
членами Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК»; 

6.2. Уповноважити члена Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК», 
обраного Головою Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК», на підпи-
сання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради  
ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 

6.3. Уповноважити Авена Петра Олеговича на підписання цивільно-
правового договору з Головою Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-
БАНК».

Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660голосів або 100 %; 
«Проти» - 0 голосів або 0 % ; «Утримались» - 0 голосів або 0 %; «Не 
голосували» - 0 голосів або 0 %; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.

Голова позачергових Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ «АЛЬфА - бАНК» В.В. Вірченко

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«бЛІц-ІНфоРм» код ЄдРПоУ 20050164, 

місцезнаходження: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 25 (далі-Товариство) 
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 08 лютого 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 25, 
шостий поверх, кімната переговорів. Початок зборів об 11-00. Реєстра-
ція з 10-40 до 10-55 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 02 лютого 
2018  року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря зборів. 

3.  Затвердження регламенту проведення загальних зборів. 4. Внесення 
змін до статуту ПрАТ «Бліц-Інформ» та затвердження його у новій редакції. 
5. Про створення наглядової ради Товариства. 6. Обрання членів наглядо-
вої ради Товариства. 7. Про затвердження положення про Наглядову раду 
Товариства. 8. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товари-
ства 9. Обрання членів ревізійної комісії Товариства 10. Про затвердження 
положення про ревізійну комісію. 11. Про надання повноважень президенту 
Товариства брати участь у загальних зборах учасників Товариства з обме-
женою відповідальність «Видавничий дім «Бліц-Інформ» та приймати рі-
шення порядку денного на загальних зборах учасників Товариства з обме-
женою відповідальність «Видавничий дім «Бліц-Інформ».

12. Про надання повноважень президенту Товариства брати участь у 
загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальність 
«Друкарський дім «Бліц-Інформ» та приймати рішення порядку денного на 

загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальність 
«Друкарський дім «Бліц-Інформ».

13. Про продаж та передачу частки у статутному капіталі Товариства з об-
меженою відповідальністю «Видавничий дім «Бліц-Інформ» новим учасникам.

14. Про надання згоди акціонерів Товариства на продаж нежитлових 
приміщень, що перебуває під заставою.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись з пись-
мовим запитом або особисто до особи, відповідальної за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами, кожний робочий день з 09-00 по 13-00 
години за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 25, шостий поверх, кімната перего-
ворів, а в день проведення Загальних зборів - також у місті їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень, повинен містити П.І.Б. акціонера, поштову адресу. У разі 
особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що 
підтверджує його особу та повноваження. Посадовою особою Товариства, 
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Фур-
сік Н.О., тел. (044)593-05-06.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.blitz.kiev.ua.

Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу (пас-
порт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та дору-
чення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Довідки за 
телефоном: (044) 593-05-06.

Президент ПрАТ «бліц-Інформ» - о.В. Кладько
05.01.2017 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 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ПФБ КРЕДИТ»
2. Код за ЄДРПОУ 
25292831
3. Місцезнаходження 
39627 м. Кременчук квартал 278, буд. 22-Б
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0536) 79-28-38 (0536) 79-28-58
5. Електронна поштова адреса 
office@kpfb.poltava.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://www.pfb.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера цій 
з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положен-
ня 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про звільнення прийнято Головою Правління ПрАТ «ФК «ПФБ 
КРЕДИТ» Васильченком О.В. 03.01.2018 року на підставі заяви Волошиної 
Ірини Петрівни від 03.01.2018 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі ст.38 КЗпП України 
(наказ ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» по особовому складу № 39-К від 
03.01.2018 року). 

Посадова особа Волошина Ірина Петрівна (паспорт: серія КО номер 
994137 виданий 30.07.2015 р. Крюківським РВ у м. Кременчуці УДМС Украї-
ни в Полтавській області), яка займала посаду члена Спостережної ради 
ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» та була незалежним членом, звільнена за влас-
ним бажанням.

Володіє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.04.2016 р. по 

03.01.2018р.
На посаду члена Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» за-

мість звільненої особи Волошиної Ірини Петрівни нікого не призначе-
но.

Рішення про звільнення прийнято Головою Правління ПрАТ «ФК «ПФБ 
КРЕДИТ» Васильченком О.В. 03.01.2018 року на підставі заяви Деревягіної 
Євгенії Володимирівни від 03.01.2018 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі ст.38 КЗпП України 
(наказ ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» по особовому складу № 40-К від 
03.01.2018 року). 

Посадова особа Деревягіна Євгенія Володимирівна (паспорт: серія КО 
номер 427216 виданий 17.08.2002 р. Крюківським РВ УМВС України в Пол-
тавській області), яка займала посаду члена Спостережної ради ПрАТ «ФК 
«ПФБ КРЕДИТ» та була незалежним членом, звільнена за власним бажан-
ням. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 02.12.2016 р. по 

03.01.2018р.
На посаду члена Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» замість 

звільненої особи Деревягіної Євгенії Володимирівни 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. 

Голова Правління Васильченко О.В.
(підпис) (ініціали та прізвище 

керівника) 
05.01.2018р.

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«фІНАНСоВА КомПАНІЯ «Пфб КРЕдИТ»

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 «БАНК 3/4». 2. Код за ЄДРПОУ 36002395. 3. Місцезнаходження 
04080 місто Київ вул.Кирилівська, буд.25. 4. Міжміський код, телефон та 
факс 0443649804 0443649800. 5. Електронна поштова адресаm.
korneva@bank34.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка  
додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
https://www.bank34.ua/special_info/yr.2018/. 7. Вид особливої інформації 
відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цін-
ні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до 
вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення 
1) Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про поперед-

нє надання згоди на вчинення значних правочинів: 05.01.2018;Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: проведен-
ня операцій з державними цінними паперами;Гранична сукупна вартість 
правочинів: 1000000 тис.грн.;Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності: 814050 тис. грн (на 31.12.2016), станом на 
31.12.2017р. Річна фінансова звітність не складена;Співвідношення гранич-
ної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 122,84258%;Загальна 
кількість голосуючих акцій: 35000;Кількість голосуючих акцій, що зареєстро-
вані для участі у загальних зборах: 35000;Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення: 35000;Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

2) Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про поперед-
нє надання згоди на вчинення значних правочинів: 05.01.2018;Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: прове-
дення операцій на міжбанківському ринку (на 1 контрагента/1 угоду); 
Гранична сукупна вартість правочинів: 3000000 тис. грн;Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності: 814050 тис. грн  
(на 31.12.2016), станом на 31.12.2017р. річна фінансова звітність не 

складена;Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 368,52773%;Загальна кількість голосуючих акцій: 35000;Кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 
35000;Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-
шення: 35000;Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий-
няття рішення: 0.

3)Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів: 05.01.2018;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру 
правочинів:залучення депозитів (крім міжбанківських);Гранична сукупна 
вартість правочинів: 700000 тис. грн;Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 814050 тис. грн. (на 31.12.2016), ста-
ном на 31.12.2017р. річна фінансова звітність не складена;Співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 85,9898%;Загальна 
кількість голосуючих акцій: 35000;Кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах: 35000;Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» прийняття рішення: 35000;Кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

4) Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів: 05.01.2018;Відомості  
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: розмі-
щення кредитів (крім міжбанківських);Гранична сукупна вартість правочи-
нів: 350000 тис. грн;Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 814050 тис. грн. (на 31.12.2016), станом на 31.12.2017р. 
річна фінансова звітність не складена;Співвідношення граничної сукупної 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності (у відсотках): 42,9949%;Загальна кількість голосу-
ючих акцій: 35000;Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі 
у загальних зборах: 35000;Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення: 35000;Кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «проти» прийняття рішення: 0.

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 Іщенко В.А. 05.01.2018р.

ПУбЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «бАНК 3/4»
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ПоВІдомЛЕННЯ 
про порядок реалізації акціонерами переважного права на 

придбання розміщуваних 
Приватним акціонерним товариством 
«Чернігівський річковий порт» акцій

Загальна кількість розміщува-
них Приватним акціонерним 
товариством «Чернігівський 
річковий порт» (далі – Товари-
ство) акцій

338 521 763 (триста тридцять 
вісім мільйонів п’ятсот двадцять 
одна тисяча сімсот шістдесят 
три) прості акції.

ціна розміщення (на першому і 
другому етапах):

на першому етапі – 0,36 
(тридцять шість копійок) гривень
на другому етапі – 0,36 (трид-
цять шість копійок) гривень

Тип акцій, що розміщуються Прості акції
Правила визначення кількості цінних паперів:

Особам, що є акціонерами Товариства станом на 14 грудня 2017 
року, а саме на дату прийняття загальними зборами акціонерів рішен-
ня про збільшення статутного капіталу Товариства надається пере-
важне право придбавати розміщувані Товариством прості 
акції,пропорційнокількості належних їм простих акцій, що належали 
їм станом на 14 грудня 2017 року у загальній кількості акцій Товари-
ства.

Належна акціонеру кількість акцій додаткового випуску (на першо-
му етапі) розраховується за такою формулою:

338 521 763 × ((a × 100) : 4 335 380):100 = b
_______________________
338 521 763 – загальна кількість акцій нового випуску
4 335 380– загальна кількість акцій, що існує на момент прийняття 

рішення про збільшення статутного капіталу
a– кількість акцій, що належить акціонеру до прийняття рішення 

про випуск акцій
b– кількість акцій додаткового випуску, переважне право на викуп 

яких має акціонер.
У разі, якщо кількість акцій, що може бути викуплена акціонером 

у порядку реалізації ним свого переважного на придбання акцій до-
даткового випуску не складає цілого числа, розрахунок належних 
такому акціонеру акцій додаткового випуску здійснюється наступ-
ним чином:

- у разі якщо перше число після коми є 0, 1, 2, 3 або 4 – кількість 
акцій не змінюється

- у разі якщо перше число після коми є 5, 6, 7, 8 або 9 – до числа, 
що стоїть перед комою додається число 1

У разі, якщо кількість акцій додаткового випуску менша від кількос-
ті, акцій придбати, які мають право акціонери у порядку реалізації 
свого переважного права, компенсація таких неточностей відбуваєть-
ся за рахунок зменшення кількості акцій мажоритарного акціонера, на 
кількість акцій, що необхідна для реалізації переважного права міно-
ритарними акціонерами.

На другому етапі, акціонер має право звернутись із пропозицією 
викупу усіх акцій щодо яких не укладено договорів на першому етапі 
або будь-якої їх частини.

Строк і порядок реалізації переважного права на придбання 
розміщуваних Товариством акцій на першому етапі:

Акціонер має право реалізувати своє переважне право на при-
дбання акцій, що пропонуються до розміщення, в строк з 25.01.2018 
року по 14.02.2018 року включно.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право на 
придбання акцій, що пропонуються до розміщення, подає Товариству 
письмову заяву про придбання акцій в строк встановлений для реалі-
зації переважного права.

У заяві Акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменуван-
ня), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, 
що ним придбаваються та кількість акцій, що йому належали станом 
на дату проведення загальних зборів на яких прийнято рішення про 
збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного роз-
міщення акцій існуючої номінальної власності, а саме станом на 14 
грудня 2017 року.

Приймання заяв здійснюється в межах строку для реалізації акці-
онерами переважного права на придбання акцій, що розміщуються у 
робочі дні з 10:00 години до 15:00 години за місцезнаходженням Това-
риства: 14000, Україна, місто Чернігів, вулиця Підвальна, будинок 23, 
приймальна генерального директора.

Заява подається особисто акціонером Товариства або його упо-
вноваженим представником. 

В момент подання заяви уповноваженим представником акціоне-
ра, його повноваження мають бути належним чином підтверджені від-
повідно до чинного законодавства.

Заяви акціонерів приймаються Товариством не пізніше дня, що пе-
редує дню початку укладення договорів з першими власниками у про-
цесі приватного розміщення акцій, тобто не пізніше 14.02.2018 року 
включно.

У разі якщо заява подається уповноваженим представником акці-
онера, до неї додається документ, що посвідчує його повноваження 
діяти від імені акціонера (цей документ залишається у справах Това-
риства).

Подані заяви реєструються в журналі реєстрації вхідної кореспон-
денції Товариства. В порядку їх надходження. Після реєстрації в за-
значеному журналі, на кожній заяві проставляється реєстраційний 
номер та дата подання заяви. Копія заяви із зазначення номера реє-
страції в журналі реєстрації вхідної кореспонденції Товариства та 
дати отримання повертається акціонеру (його уповноваженому пред-
ставнику).

Заяви, які не відповідають вимогам визначеним цим Рішенням або 
в яких зазначені недостовірні та/або неповні дані не реєструються та 
не беруться до розгляду.

У разі, якщо акціонер протягом строку встановленого для реаліза-
ції акціонерами переважного права на придбання акцій, що розміщу-
ються не подав належним чином оформлену відповідно до цього рі-
шення заяву на придбання акцій, вважається, що акціонер 
відмовляється від використання свого переважного права на при-
дбання акцій.

Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на 
придбання акцій, що пропонуються до розміщення, та протягом уста-
новленого для цього строку подав відповідну заяву про придбання 
акцій та отримав копію зареєстрованої заяви відповідно до пп.1) п.9 
цього рішення, перераховує Товариству кошти у сумі, яка дорівнює 
вартості акцій, що придбаваються акціонером за ринковою вартістю 
акцій, що визначена у абзаці першому цього підпункту.

Акціонер має перерахувати кошти в оплату акцій у сумі, яка до-
рівнює вартості акцій, що ним викуповуються з моменту отримання 
копії зареєстрованої відповідно до вимог цього рішення заяви про 
придбання акцій і до останнього дня строку встановленого для реалі-
зації акціонерами переважного права на придбання акцій, що додат-
ково розміщуються, а саме до 14.02.2018 року включно.

Кошти Товариству можуть перераховуватися акціонером одним 
або кількома платежами, але в будь-якому випадку повна сума ко-
штів, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються акціонером за 
ціною розміщення акцій, має бути сплачена акціонером не пізніше 
дати завершення строку на реалізацію переважного права придбання 
акцій, що розміщуються. 

У разі, якщо сума коштів, перерахованих акціонером Товариству 
як плата за акції, на придбання яких акціонер має переважне право, 
перевищує суму ціни розміщення акцій, на придбання яких акціонер 
має переважне право, різницю Товариство повертає акціонеру про-
тягом 30 календарних днів з дня затвердження Наглядовою радою 
Товариства результатів розміщення.

У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву, 
але не перерахував на відповідний рахунок Товариства кошти в сумі, 
яка дорівнює вартості акцій по ціні розміщення акцій, що вказана в 
цьому рішенні про приватне розміщення акцій Товариства, вважаєть-
ся, що акціонер відмовився від свого переважного права на придбан-
ня акцій.

Оплата акцій, що придбаваються в порядку реалізації акціонерами 
свого переважного права на придбання акцій, здійснюється виключно 
грошовими коштами, в гривнях (для акціонерів – резидентів) або в 
іноземній валюті – Доларах США (для акціонерів - нерезидентів).

Зарахування коштів акціонерів в оплату акцій здійснюється на на-
ступні рахунки Товариства:

в національній валюті України для громадян України та 
юридичних осіб зареєстрованих на території України:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МІСТО БАНК»
65009, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 11
Код банку: 328760
Ідентифікаційний код: 20966466

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЧЕРНІГІВСЬКИй РІЧКоВИй ПоРТ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №5, 9 січня 2018 р. 
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Поточний рахунок – 26005001030766
в доларах США (USD) для акціонерів – нерезидентів:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 
03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127
Код банку: 322313 
Ідентифікаційний код: 00032112
Поточний рахунок – 26001000011965
В графі «Призначення платежу» платіжного документу зазнача-

ється: 
«Оплата за акції додаткового випуску. [РНОКПП (серія і номер 

паспорта для осіб, які відмовились від використання РНОКПП та 
мають відмітку ДФС про це у паспорті) акціонера – фізичної особи 
/ ідентифікаційний код юридичної особи акціонера]. Без ПДВ.»

Акціонер може додатково зазначати у графі «Призначення плате-
жу» іншу інформацію, яку вважатиме необхідною для здійснення 
оплати акцій. 

Датою оплати акцій є день зарахування сплачених акціонером ко-
штів на відповідний рахунок Товариства, але не пізніше 14.02.2018 
року включно.

У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що придбава-
ються ним, або оплатив з порушенням умов оплати, встановлених 
цим рішенням, письмове зобов’язання про продаж акцій йому не ви-
дається, договір не укладається, а сплачені кошти повертаються про-
тягом 30 календарних днів з дня затвердження Наглядовою радою 
Товариства результатів розміщення.

Після отримання від акціонера грошових коштів у сумі вартості роз-
міщення акцій, що ним придбаваються під час реалізації переважного 
права акціонерів на придбання акцій, протягом 5 робочих днів з дати 
отримання відповідних коштів, але не пізніше дня, що передує початку 
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного роз-
міщення акцій, Товариство видає такому акціонеру письмове 
зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій.

Письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій ви-
дається особисто акціонерам, які прибули за адресою вказаною ниж-
че для його отримання (або їх уповноваженим представникам), під 
підпис. 

Документ, що підтверджує повноваження представника, залиша-
ється у справах Товариства.

Видача письмових зобов’язань про продаж відповідної кількості 
акцій здійснюється за адресою: 14000, Україна, місто Чернігів, вулиця 
Підвальна, будинок 23, приймальна генерального директора, у робочі 
дні з 10:00 години до 15:00 години.

У разі якщо акціонер станом на 14:00 годин останнього дня строку 
видачі письмових зобов’язань не прибув за місцем видачі письмових 
зобов’язань або не отримав його, таке письмове зобов’язання над-
силається йому поштовим відправленням (цінним листом з описом 
вкладення) на адресу його місця проживання (місцезнаходження) за-
значену в реєстрі власників цінних паперів, складеному станом на 
дату проведення загальних зборів акціонерів на яких було прийнято 
рішення про збільшення розміру статутного капіталу шляхом приват-
ного розміщення акцій існуючої номінальної вартості.

Протягом першого етапу укладення договорів з першими власни-
ками у процесі приватного розміщення акцій, укладаються договори 
купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонерами Товариства, 
які подали заяви на придбання та перерахували відповідні кошти в 
оплату за акції під час реалізації переважного права відповідно до 
умов приватного розміщення акцій. 

Укладення договорів купівлі-продажу акцій здійснюється за місцез-
находженням Товариства: 14000, місто Чернігів, вулиця Підвальна, 
будинок 23, кабінет генерального директора.

Акціонери (або їх уповноважені представники) подають докумен-
ти, які необхідні для здійснення їх ідентифікації та укладання догово-
ру купівлі-продажу акцій, за адресою розміщення у зручний для акці-
онера спосіб, що виключає можливість їх неодержання у визначені 
строки, та забезпечує можливість їх отримання Товариством до мо-
менту укладення договору купівлі-продажу акцій.

Неявка акціонера (або його представника) для укладання догово-
ру купівлі-продажу акцій за адресою укладання договорів протягом 
першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій є відмовою акціонера від укладання до-
говору купівлі-продажу акцій. 

У разі надходження коштів від акціонера та наступної неявки для 
укладання договору купівлі-продажу зазначені кошти повертаються 
акціонеру протягом 30 календарних днів з дня затвердження Нагля-
довою радою Товариства результатів розміщення.

Договір купівлі-продажу акцій укладається між Товариством та ак-
ціонером, підписується уповноваженим представником Товариства 
та акціонером чи його уповноваженим представником (для фізичної 
особи – акціонера) або уповноваженою особою юридичної особи (для 
юридичної особи – акціонера). 

Документи, що підтверджують повноваження уповноваженого 
представника акціонера, залишаються в справах Товариства.

Умови договорів купівлі-продажу затверджуються рішенням 
Генерального директора Товариства і є типовими для всіх 
акціонерів і мають відповідати умовам приватного розміщення 
акцій.

Наступного дня за днем закінчення першого етапу укладення до-
говорів з першими власниками у процесі приватного розміщення ак-
цій, Товариство, на письмову вимогу акціонера, надає інформацію 
про кількість акцій, на які були укладені договори з першими власни-
ками у процесі приватного розміщення акцій Товариством на першо-
му етапі.

Строк і порядок реалізації переважного права на  
придбання розміщуваних Товариством акцій на другому  
етапі:

Заяви про придбання акцій, що пропонуються до розміщення на 
другому етапі укладаються протягом усього строку визначеного для 
укладення договорів купівлі-продажу з першими власниками на дру-
гому етапі, а саме з 13.03.2018 року по 14.03.2018 року з 10:00 до 
15:00.

Право на участь у другому етапі укладання договорів з першими 
власниками мають особи, які відповідно до рішення про розміщення 
акцій є учасниками такого розміщення.

Протягом другого етапу, особи, які є учасниками розміщення акцій 
відповідно до рішення про приватне розміщення акцій, подають Това-
риству заяву, у які вказують кількість акцій, які вони мають намір ви-
купити у загальній кількості акцій, щодо яких не було укладено дого-
ворів купівлі-продажу на першому етапі. 

У заяві акціонера також, повинно бути зазначено:
− його прізвище, ім'я (найменування); 
− місце проживання (місцезнаходження); 
− РНОКПП (або серія і номер паспорта у разі якщо особа відмови-

лась від використання РНОКПП, про що має відмітку ДФС у паспорті) 
– для фізичних осіб або ідентифікаційний код – для юридичних осіб;

− інформація про документ на підставі якого діє представник (якщо 
заява подається представником).

У разі якщо від імені акціонера діє представник, документ, що по-
свідчує його право діяти від імені акціонера додається до заяви та 
залишається у справах Товариства.

Заява, яка відповідає вимогам визначеним у цьому рішенні реє-
струється в журналі вхідної кореспонденції, копія цієї заяви із зазна-
ченням номера реєстрації в журналі реєстрації вхідної кореспонден-
ції Товариства, а також дати і часу отримання заяви повертається 
акціонеру.

У разі відповідності заяви вимогам визначеним у цьому рішенні, з 
акціонером укладається договір купівлі-продажу акцій, протягом дня у 
якому була зареєстрована його заява, але не пізніше 15:00 14.03.2018 
року.

Договори купівлі-продажу акцій за результатами розгляду заяви 
про участь у другому етапі, у разі її відповідності вимогам визначеним 
цим Рішенням, укладаються в порядку черговості отримання Товари-
ством заяв.

Кожна наступна заява дає право учаснику розміщення на при-
дбання акцій, що залишились після укладання договору купівлі-
продажу акцій щодо попередньої заяви.

Заяви приймаються до моменту укладання договорів 
купівлі-продажу, щодо усіх акцій, договори щодо яких не були 

укладені на першому етапі, але не пізніше 14:00 години 14.03.2018 
року. 

У разі якщо до Товариства подано належно оформлену заяву у 
якій вказано кількість акцій більшу ніж та, що залишилась після укла-
дання договорів купівлі-продажу щодо попередніх заяв, учасник який 
її подав може викупити акції, що залишились або відмовитись від ви-
купу.

Усі заяви, що надійшли після укладання договорів купівлі-продажу 
щодо усіх акцій, щодо яких не укладено договорів на першому етапі 
або після 14:00 14.03.2018 року не розглядаються.

Акціонери з якими укладено договори купівлі-продажу на 
другому етапі сплачуються вартість акцій в день укладення 
договору, або протягом наступного дня але не пізніше 14.03.2018 
року.
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ПоВІдомЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості.
1.Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та 

газифікації «Шепетівкагаз». 2. Код за ЄДРПОУ 03361394. 
3. Місцезнаходження: 30403, Хмельницька обл., м. Шепетівка, 
вул.  Економічна, 29. 4.Міжміський код, телефон та факс  
(03840)4-07-16. 5.Електронна поштова адреса gazshep@ukr.net. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації www. shepetivkagaz.
ucoz.ua. 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу ак-
ціонерного товариства.

ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товари-

ства по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз» 27.12.2017 
року прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з пуб-
лічного на приватне акціонерне товариство. Дата державної реє-
страції відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що міс-
тяться в ЄДР – 05.01.2018 року. Повне найменування акціонерного 
товариства до зміни Публічне акціонерне товариство по газопоста-
чанню та газифікації «Шепетівкагаз». Повне найменування акціонер-
ного товариства після зміни Приватне акціонерне товариство по га-
зопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз».

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. 2. Голова правління Турінський Володи-
мир Володимирович. 05.01.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
По ГАЗоПоСТАЧАННю ТА ГАЗИфІКАцІї «ШЕПЕТІВКАГАЗ»

Приватне акціонерне товариство «Київський мотоциклетний 
завод» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ - 00231314, місцезнахо-
дження - 04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8 повідомляє, що поза-
чергові загальні збори акціонерів відбудуться 29 січня 2018 року об 
10:30 год. за адресою: м.Київ, вул.Сім'ї Хохлових, 8, приміщення 
«Зал засідань №1». Позачергові загальні збори акціонерів склика-
ються згідно ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Перелік питань порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку і способу посвідчення бюлетенів для го-

лосування.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про відчуження активів Товариства.
5. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого 

є заінтересованість; затвердження суми грошових коштів, що є пред-
метом правочину з заінтересованістю; визначення органу Товариства 
та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов 
правочину з заінтересованістю; визначення особи та надання їй пов-
новажень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів 
та/або інших необхідних документів, що стосуються правочину з заін-
тересованістю.

Реєстрація учасників для участі у позачергових загальних зборах 
починається з 10:05 год. і закінчується об 10:25 год. 29 січня 2018 року 
за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних 
зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – пас-
порт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 23 січня 2018 року.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповно-
важені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товари-
ства: 04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, кабінет генерального ди-
ректора з 09-00 год. до 12-00 год. та з 14-00 год. до 17-00 год. в робочі 
дні, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: 00231314.infosite.com.ua.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – Генеральний директор Нестеришин Ярослав Сте-
панович, тел./факс (044) 489-35-38.

Наглядова Рада

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КИїВСЬКИй моТоцИКЛЕТНИй ЗАВод»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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1. ПАТ АЛЬФА БАНК 5
2. ПАТ БАНК 3/4 6
3. ПАТ БЛІЦ ІНФОРМ 5
4. ПАТ ВЕСКО 4
5. ПРАТ ДНІПРОВСЬКПРОМБУД 9
6. ПРАТ ДНІПРОВСЬКПРОМБУД 10
7. ПАТ КИЇВСЬКИЙ МОТОЦИКЛЕТНИЙ ЗАВОД 10
8. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ 

КАПІТАЛ»
4

9. ПАТ КОНЦЕРН АВЕК ТА КО 9
10. ПЕРЕПЕЛИЦЯ ВОЛОДИМИР 

ФЕДОРОВИЧ / ПРАТ «АТП № 15347»
11

11. ПРАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФІКАЦІЇ «ШЕПЕТІВКАГАЗ»

10

12. ПАТ ПОЛІКОМБАНК 9
13. ПРАТ ПРОМВИБУХ 9
14. ПП СИХІВСЬКЕ 4
15. ПРАТ ТРОЯНІВСЬКЕ 3
16. ПРАТ ТРОЯНІВСЬКЕ 3
17. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ПФБ КРЕДИТ»
6

18. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 7
19. ПРАТ ЧОРТКІВСЬКА ШВЕЙНА 

ФАБРИКА
10

ПоВІдомЛЕННЯ
Я, ПЕРЕПЕЛИцЯ ВоЛодИмИР фЕдоРоВИЧ, 

повідомляю НКЦПФР про свій намір придбати пакет простих іменних 
акцій Приватного акціонерного товариства «Автотранспортне підпри-
ємство №  15347», код за ЄДРПОУ 03399439, що становитиме 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства. Я особисто та мої афі-
лійовані особи, на момент наміру придбати значний пакет, не во-
лодіємо простими іменними акціями ПрАТ «АТП-15347». Маю на-
мір особисто придбати не менше ніж 1 065 904 штук простих 
іменних акцій емітента або 60,5958% статутного капіталу. 
05.01.2018р. Перепелиця В.Ф. 

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

НОВИНИ

международные резервы Украины в 2017г 
возросли на 21%

Международные резервы Украины в 2017 году возрос-
ли на 21% и по состоянию на 1 января 2018 года, по пред-
варительным данным, составляли $18,808 млрд, сообща-
ется на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

Центробанк также уточняет, что в декабре междуна-
родные резервы сократились на 0,5%.

«Таким образом, уровень международных резервов 
Украи ны к концу 2017 года превысил прогноз Национально-
го банка ($18,6 млрд в эквиваленте, согласно инфляционно-
му отчету за октябрь-2017), несмотря на незначительное 
сокращение в декабре на 0,5%», - говорится в сообщении.

По данным центробанка, на динамику международ-
ных резервов в декабре, в частности, повлияло посту-
пление в пользу правительства в сумме $588,8 млн, из 
которых $586,4 млн - от размещения государственных 
облигаций, а также расходы на выплату по внешнему 
долгу. Так, Международному валютному фонду были 
осуществлены платежи на сумму $161,8 млн, на обслу-
живание и погашение государственного долга в ино-
странной валюте было направлено $423,6, из которых 
$403,1 млн составляло обслуживание и погашение об-
лигаций внутреннего государственного долга.

В то же время НБУ в декабре продал на межбанков-
ском валютном рынке $232,5 млн, из которых $85 млн - 
путем проведения интервенций в форме запроса наи-
лучшего курса.

НБУ в декабре также купил на межбанковском валют-
ном рынке $50 млн путем проведения интервенций в 
форме запроса наилучшего курса. Таким образом, объ-
ем чистой продажи валюты при проведении валютных 
интервенций в декабре составил $182,5 млн.

Как говорится в сообщении, по состоянию на 1 января 
объем международных резервов покрывает 3,6 месяца 
будущего импорта и является достаточным для выпол-
нения обязательств Украины и текущих операций прави-
тельства и НБУ.

Инфляция в еврозоне в декабре  
ожидаемо замедлилась до 1,4%

Потребительские цены в еврозоне в декабре 2017 
года выросли на 1,4% в годовом выражении после подъе-
ма на 1,5% в ноябре, свидетельствуют предварительные 
данные Статистического управления Европейского  
союза.

Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем также 
ожидали повышения потребительских цен на 1,4%.

Слабость инфляции может стать для критиков Евро-
пейского центрального банка (ЕЦБ) еще одним напоми-
нанием о том, что экономика еврозоны по-прежнему 
нуждается в поддержке ЦБ, несмотря на усиление дело-
вой активности и рост во многих отраслях.

Потребительские цены без учета таких волатильных 
факторов, как цены на энергоносители, продукты пита-
ния и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает 
ЕЦБ), увеличились на 0,9% в годовом выражении, как и 
месяцем ранее. Консенсус-прогноз для этого показателя 
составлял 1%.

ЕЦБ таргетирует инфляцию на уровне «немногим 
ниже 2%». Последний раз общий показатель инфляции 
поднимался до целевого уровня в феврале прошлого 
года, но не задержался на нем, а Core CPI не достигал 
ориентира с 2008 года.

С января ЕЦБ сократил объемы выкупа активов в 
рамках программы количественного смягчения (QE) 
вдвое - до 30 млрд евро в месяц. Однако глава ЦБ 
Марио Драги после декабрьского заседания вновь 
подчерк нул, что QE продлится как минимум до конца 
сентября 2018 года и может быть продлена при необ-
ходимости.

Окончательные данные о декабрьской инфляции в 
еврозоне будут обнародованы 17 января.

При подготовке раздела «Новости»  
использованы материалы  

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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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 № 18005
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
05.01.2018 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


